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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ  

В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 
  

УДК 378:373.5.011.3-051 

Наталія Безлюдна 

 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

 

У статті обґрунтовано значущість лабораторних занять у 

формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя в 

середовищі загальноосвітнього закладу. Актуальність статті обумовлена 

необхідністю підвищення фахового рівня майбутніх учителів з метою 

підготовки до професійної діяльності, яка передбачає педагогічну 

взаємодію, вміння долати комунікативні бар’єри, організовувати учнів для 

досягнення навчальних цілей. Актуалізовано доцільність впровадження 

діяльнісного підходу в процесі фахової підготовки педагогів.  

Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя, лабораторні 

заняття, професійна діяльність, середовище загальноосвітнього закладу. 

 

В статье обоснована значимость лабораторных занятий при 

формировании профессиональной компетентности у будущего учителя в 

среде общеобразовательного заведения. Актуальность статьи 

обусловливается необходимостью повышения профессионального уровня 

будущих учителей с целью подготовки их к профессиональной 

деятельности, что предусматривает педагогическое взаимодействие, 

умение преодолевать коммуникативные барьеры, организовывать учеников 

для достижения учебной цели. Актуализировано целесообразность 

внедрения деятельностного подхода в процессе профессиональной 

подготовки педагогов.  

Ключевые слова: подготовка будущих учителей, лабораторные 

занятия, профессиональная деятельность, среда общеобразовательного 

заведения. 

 

The article substantiates the significance of laboratory classes in formation 

the professional competence of future teacher in school environment. The 

relevance of article is caused by need of increasing professional level of future 

teachers for the purpose of preparation for professional activity that provides 

pedagogical interaction, ability to overcome communicative barriers, to organize 

students for achievement of the educational goals. The expediency of activity 

approach implementation in the process of professional teachers training has 

been updated. Innovative technologies of carrying out of laboratory and practical 
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classes, solving pedagogical situations, business games, work in pairs, writing 

reports are analyzed in the article. The modern requirements for teachers training 

and conducting of laboratory classes for achievement of a successful result are 

determined. The examples of the didactic goal of individual topics, practical tasks 

and recommendations, developed according to the course «Didactics» with the 

purpose of forming the professional competence of future teachers are given in 

the article. 

Key words: training intending teachers, laboratory works, professional 

activity, general school environment. 

 

Сучасні стандарти професійної вищої освіти висувають вимоги до 

результату підготовки вчителя – оволодіння сукупністю загальнокультурних, 

загальних і професійних компетенцій, необхідних для здійснення науково-

методичної, науково-дослідницької та організаційно-управлінської діяльності. 

Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів 

знайшли відображення в законах України про розвиток освіти. Так, в Законі 

України «Про Освіту» зазначається, що «метою вищої освіти є здобуття 

особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і 

загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною 

спеціальністю чи в певній галузі знань» [3]. У Державній національній 

програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) вказується на те, що «вища освіта 

спрямована на забезпечення фундаментальної підготовки фахівців, на 

формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток 

особистості як найвищої цінності суспільства» [1, с. 3]. 

Отже, зазначені документи спрямовують вищі педагогічні навчальні 

заклади на перегляд змісту, основних форм та методів професійної 

підготовки майбутніх учителів. 

Значне місце в системі підготовки майбутніх учителів у вищих 

навчальних закладах займають практичні і лабораторні заняття. Головне їх 

завдання – закріплення, перевід в довготривалу пам’ять теоретичних знань, 

формування навичок та умінь, оволодіння алгоритмом наукових 

досліджень. 

Наукові дослідження питань професійної підготовки майбутніх 

учителів відбуваються в таких аспектах: фундаментальні положення з 

гуманізації та гуманітаризації освіти та виховання (Є. Барбіна, 

С. Гончаренко, М. Євтух, Ю. Мальований, А. Сущенко та ін.); 

концептуальні засади педагогіки вищої школи (О. Абдуліна, А. Алексюк, 

І. Бех, Т. Завгородня, І. Зязюн, Л. Кондрашова, А. Кузьмінський, О. Пєхотата 

ін.); наукові теорії професійної готовності вчителя (А. Капська, А. Ліненко, 

О. Мороз, С. Сисоєва та ін.); теорії підготовки вчителя початкових класів 

(О. Біда, І. Бужина, Н. Кічук, Д. Пащенко, Л. Хомич та ін.). 

У сучасних дослідженнях (В. Байденко, Н. Бібік, О. Дубасенюк, 

Є. Зеєр, І. Зимня, Н. Кузьміна, А. Маркова, О. Овчарук, О. Пометун, 
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В. Шахов та ін.) вивчаються різні аспекти формування компетентності 

фахівців, в тому числі й педагогів, зазначається що до її складу входять: 

загальні/соціальні (стосуються кожної особистості й висвітлюють її 

взаємодію із середовищем), ключові компетенції (відображають професійно 

значущі якості особистості), спеціальні (характеризують продуктивність 

діяльності та є багатофункціональними). 

Метою статті є визначення значення лабораторних занять як основної 

умови підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в 

середовищі загальноосвітнього закладу. 

Практика проведення лабораторних занять з педагогіки у 

педагогічних вищих навчальних закладах має за мету конкретизацію 

теоретичних знань, отриманих в процесі лекцій, підвищення міцності 

засвоєння і закріплення вивчених знань та вмінь. Адже функцією 

лабораторних занять є засвоєння вмінь практичної педагогічної та 

психологічної діяльності, використання теоретичних знань для вирішення 

педагогічних задач, самопізнання та саморозвиток.  

Типові завдання: демонстраційний експеримент, індивідуальні та  

групові завдання, розв’язання педагогічних задач, ділові ігри, а також 

відвідування уроків у школі з конкретною метою. Традиційне лабораторне 

заняття включає в себе позааудиторну самостійну підготовку до занять, 

перевірку теоретичної підготовки студента до занять, інструктаж студентів, 

виконання практичних завдань, обговорення підсумків, оформлення 

результатів, оцінка виконаних завдань та ступінь оволодіння вміннями. 

Загальновідомо, що лабораторні роботи (від лат. Labor – труднощі, 

робота; laboro – трудитися, працювати, долати труднощі, турбуватися) – 

один з видів самостійної навчальної роботи студентів, яка проводиться за 

завданням викладача із застосуванням навчальних приладів, інструментів, 

матеріалів, установок та інших технічних засобів [4, с. 299].  

Лабораторні заняття можуть носити і репродуктивний характер. 

Студенти користуються докладними інструкціями педагогічного 

проведення заняття. Лабораторне заняття передбачає спостереження та 

аналіз уроків учителів. Методика проведення такого лабораторного заняття 

включає в себе наступні етапи: підготовка до лабораторного заняття і 

проведення його в аудиторії; проведення, аналіз і конкретні завдання на 

наступне заняття яке відбудеться в школі на уроці в певному класі. Студенти 

отримують інструктаж, конкретне завдання для спостереження, інструкцію 

для оформлення результатів спостереження у письмовому вигляді. Кожний 

студент індивідуально звітує про виконану роботу (спостереження), 

аналізує, висловлює свою думку перед колективом групи. Група обговорює 

кожний виступ. Викладач оцінює правильність виступів, обговорень, 

активність студентів під час обговорення. 

На підготовчому етапі викладачу необхідно детально опрацювати 

кожне питання, кожний критерій за якими будуть вести студенти 
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спостереження з діяльності вчителя на уроці. Адже успіх проведення 

конкретного лабораторного заняття залежить від його попередньої 

підготовки та організації. Для студентів вищих навчальних закладів 

важливо реально пізнати особливості взаємодії вчителя та учнів, колективні 

або індивідуальні дії колег, поведінку учнів в навчальній та позанавчальній 

роботі, взаємовідносини дітей та інше. 

Наукові ідеї, які студенти чують на лекціях або пізнають зі спеціальної 

літератури, знаходять перевірку в наукових дослідженнях, підкріплюються 

особистим досвідом під час педагогічної практики, і тому краще засвоюють. 

Наведемо розроблену тематику лабораторних занять з курсу 

«Дидактика». 

Лабораторне заняття № 1 

Тема: Спостереження та аналіз уроку за темою «Сутність, структура 

та функції процесу навчання». 

І. Актуалізація знань (студентам попередньо дається домашнє 

завдання). 

а) Наведіть приклади, які ілюструють кожну характерну ознаку 

навчання; 

б) Наведіть приклади, які ілюструють ланцюг взаємодії вчителя та 

учня на уроці; 

в) Наведіть приклад реалізації функцій навчання на уроці. 

ІІ. Інструктаж та ознайомлення з алгоритмом роботи. 

Перед спостереженням уроку група ділиться на 3-ри підгрупи: 

1 підгрупа – відслідковує прояви сутнісних характеристик навчання. 

2 підгрупа – відслідковує те, які ланцюги взаємодії вчителя та учня 

проявилися на уроці. 

3 підгрупа – відслідковує реалізацію функцій навчання. 

Кожна підгрупа отримує питання для спостереження на уроці: 

студенти спостерігають урок індивідуально, фіксуючи його хід, та попутно 

роблять аналітичні помітки за темою спостереження. Після уроку підгрупи 

збираються для спільного обговорення зі своєї теми формулюють загальну 

думку, презентують результати спільної роботи. 

Алгоритм спостереження 

Для 1 підгрупи  

1. Які факти говорять про те, що навчання – це спільна діяльність 

вчителя та учня? 

2. У чому проявилося керівництво вчителя на уроці? 

3. Чи були учні суб’єктами навчання? Доведіть.   

4. Чи був процес навчання цілісним? Доведіть. 

Для 2 підгрупи 

1. Яким чином відбувається процес викладання на уроці? 

2. Як був організований процес учіння? 

3. Які ланцюги взаємодії вчителя та учнів ви прослідкували? 
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Для 3 підгрупи 

1. Які знання та вміння формувалися на уроці? 

2. Які психічні функції розвивалися на уроці? 

3. Які якості особистості і яким чином виховував вчитель на уроці? 

4. Наскільки ефективно були реалізовані функції навчання? 

ІІІ. Спостереження студентами уроку. 

IV Звіти груп. 

V Підведення підсумків заняття. 

Студентам пропонується відповісти на запитання: 

1) Які способи формування знань та вмінь використовував вчитель 

на уроці? 

2) Як організація уроку сприяла розвитку учнів? 

3) Наскільки ефективно були реалізовані функції процесу навчання? 

 

Лабораторне заняття № 2 

Тема: Спостереження та аналіз уроку з точки зору активізації 

пізнавальної діяльності учнів на уроці. 

І. Актуалізація знань (студентам попередньо дається домашнє 

завдання). 

Знайдіть відповіді на наступні питання: 

а) Як здійснюється активізація навчальної діяльності школярів? 

б) Наведіть приклади, які ілюструють шляхи формування 

пізнавальних інтересів учнів? 

в) Наведіть приклади, які ілюструють ланцюг взаємодії вчителя та 

учнів на уроці з точки зору підтримки позитивного відношення до 

навчальної праці? 

ІІ. Інструктаж та ознайомлення з алгоритмом роботи. 

Перед спостереженням уроку група отримує питання для 

спостереження на уроці: студенти спостерігають урок індивідуально, 

фіксуючи його хід, та попутно роблять помітки. 

Алгоритм спостереження 

1. Яка тема, мета уроку? 

2. Які факти говорять про те, що навчання – це спільна діяльність 

вчителя та учня, взаємопов’язаний процес викладання та учіння? 

3. На якому етапі пізнання відбувалося засвоєння матеріалу на 

уроці? (чуттєве пізнання, абстрактне узагальнення, пізнання оточуючого 

світу). 

4. Як учитель керував навчально-пізнавальною діяльністю учнів? 

а) Як вчитель організував сприйняття, спостереження? 

б) Як учні усвідомлювали начальний матеріал? 

в) Які прийоми використовував вчитель при узагальненні знань? 

г) Як на уроці здійснювалося закріплення знань, використання їх на 

практиці? 
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ІІІ. Спостереження студентами уроку. 

IV. Звіт групи. 

V. Підведення підсумків заняття. 

Студентам пропонується дати відповіді на запитання: 

1) Чи проходив процес навчання на уроці? 

2) На скільки ефективно він був організований з точки зору 

керівництва пізнавальною діяльністю учнів? 

3) Як можна удосконалити урок для підвищення його ефективності? 

 

Лабораторне заняття № 3 

Тема: Спостереження та аналіз реалізації закономірностей та 

принципів навчання у роботі вчителів. 

І. Актуалізація знань (студентам попередньо дається домашнє 

завдання) 

Знайдіть відповіді на запитання  

а) Наведіть приклади, які ілюструють закономірності навчання. 

б) Підберіть приклади, які ілюструють принципи навчання. 

ІІ. Інструктаж та ознайомлення з алгоритмом роботи 

Перед спостереженням уроку група отримує питання для 

спостереження на уроці. Студенти спостерігають урок індивідуально, 

фіксуючи його хід, та попутно роблять аналітичні помітки. 

Алгоритм спостереження 

1. Яка тема та мета уроку? 

2. У чому виражається науковість навчання, зв’язок з життям та 

практикою? 

3. Як реалізувався принцип доступності навчання? 

4. Як дотримувався принцип систематичності та послідовності 

формування знань та вмінь? 

5. З якою метою використовувався кожен вид наочності? 

6. Як досягалися свідомість, активність та самостійність в учнів, як 

здійснювалося керівництво навчальною діяльністю учнів? 

7. Який характер пізнавальної діяльності переважає 

(репродуктивний, пошуковий, творчий?) 

8. Як реалізувати індивідуалізацію та диференціацію навчання? 

9. Як стимулювалося позитивне відношення учнів до навчання? 

ІІІ. Спостереження студентами уроку. 

IV. Звіт групи. 

V. Підведення підсумків заняття. 

Студентам пропонується дати відповіді на запитання: 

1) Чи проходила реалізація принципів навчання на уроці? 

2) Наскільки ефективно він був організований з точки зору 

реалізації принципів навчання? 

3) Як можна удосконалити урок для підвищення його ефективності? 
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Лабораторне заняття № 4 

Тема: Спостереження та аналіз реалізації методів та прийомів 

навчання у праці вчителя. 

І. Актуалізація знань (студентам попередньо дається домашнє 

завдання). 

Знайти відповіді на наступні питання: 

а) Які спільні функції виконують всі методи навчання? 

б) Як здійснюється вибір оптимальних методів навчання? 

ІІ. Інструктаж та ознайомлення з алгоритмом роботи 

Перед спостереженням уроку група отримує питання для 

спостереження на уроці: студенти спостерігають за уроком індивідуально 

фіксуючи його хід, попутно роблять аналітичні позначки за темою 

спостереження. 

Алгоритм спостереження 

1. Яка тема, мета уроку? 

2. У якій мірі використані методи відповідали завданням уроку? 

3. Який характер пізнавальної діяльності вони забезпечили? 

4. Які методи забезпечили активізацію пізнавальної діяльності учнів 

на уроці? 

5. Як планувалася і проводилася самостійна робота і чи 

забезпечувала вона розвиток пізнавальної самостійності учнів? 

6. Яка ефективність використання методів та прийомів навчання? 

ІІІ. Спостереження студентами уроку. 

IV. Звіт групи. 

V. Підведення підсумків заняття. 

Студентам пропонується дати відповіді на запитання: 

1) Чи відбувалася реалізація принципів навчання на уроці? 

2) Наскільки ефективно був організований урок з точки зору методів 

і прийомів навчання? 

3) Як можна удосконалити цей урок для підвищення його 

ефективності? 

Отже, лабораторні заняття не тільки закріпляють теоретичні знання, 

але й дозволяють студенту глибоко вивчити механізм використання цих 

знань, оволодівати важливим для спеціаліста умінням інтелектуального 

проникнення в технологічні процеси, які досліджуються на лабораторному 

занятті. Під впливом цієї форми занять у студентів часто виникають нові 

ідеї наукового характеру, які використовуються у курсових, дипломних 

роботах. Проведення лабораторного заняття з дидактики у школі в значній 

мірі забезпечує вироблення умінь і навичок прийняття практичних рішень в 

реальному навчально-виховному процесі. Тому доцільно проводити 

лабораторні заняття в умовах реального природнього середовища. 

У результаті підготовки та виконання лабораторних завдань студенти 

вчаться: визначати педагогічні можливості різних методів, прийомів, 
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методик, форм організації навчання; оцінювати постановку мети та завдань 

уроків; аналізувати педагогічну діяльність, педагогічні факти і явища; 

знаходити та аналізувати інформацію, необхідну для розв’язання 

професійних педагогічних проблем, підвищення ефективності педагогічної 

діяльності, професійного саморозвитку. 

Студенти пізнають взаємозв’язок науки і практики, тенденції їх 

розвитку; особливості змісту та організації педагогічного процесу в умовах 

різних типів навчальних закладів; психолого-педагогічні умови розвитку 

мотивації і здібностей в процесі навчання, основи розвивального навчання; 

диференціації та індивідуалізації навчання та виховання.  

Отже, основне призначення лабораторних занять – навчити студентів 

дослідницькому підходу до вивчення педагогіки як науки.  
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УДК 378:373.3.011.3-051 

Ганна Волошина, Людмила Роєнко 
 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПРИЙОМІВ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  

НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 
 
У статті розглядаються окремі аспекти підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до розвитку критичного мислення на уроках 
літературного читання. Схарактеризовано складники підготовки 
майбутнього фахівця до розвитку означеного феномена в учнів. Особливу 
увагу приділено формуванню у студентами уміння ставити запитання до 
тексту відповідно до рівнів розумової діяльності (знання, розуміння, 
застосування, аналіз, синтез, оцінювання). Звертається увага на 
структуру уроку критичного мислення та пропонуються найефективніші 
методи і прийоми їх реалізації на  кожному з етапів уроку літературного 
читання у початковій школі.  

Ключові слова: підготовка учителів, критичне мислення, типи 
запитань, методики постановки питань, структура уроку критичного 
мислення, методи критичного мислення, розумова діяльність, літературне 
читання, мотивація, система понять. 

 
В статье рассматриваются отдельные аспекты подготовки 

будущих учителей начальной школы к развитию критического мышления на 
уроках литературного чтения. Охарактеризованы составляющие 
подготовки будущего специалиста к развитию указанного феномена в 
учащихся. Особое внимание уделено формированию в студентов умение 
ставить вопросы к тексту в соответствии с уровнями умственной 
деятельности (знание, понимание, использование, анализ, синтез, оценка). 
Обращается внимание на структуру урока критического мышления и 
предлагаются эффективные методы и приемы их реализации на каждом из 
этапов урока литературного чтения в начальной школе. 

Ключевые слова: подготовка учителей, критическое мышление, 
типы вопросов, методики постановки вопросов, структура урока 
критического мышления, методы критического мышления, умственная 
деятельность, литературное чтение, мотивация, система понятий. 

 
The article discusses some aspects of the preparation of future primary 

school teachers for the development of critical thinking in literary reading 
lessons. It describes the components of the preparation of the future specialist for 
the development of critical thinking in the pupils. The key skills for forming 
critical thinking in students is the ability of the teacher to ask questions. 
Therefore, special attention is paid to mastering the ability of students to put 
questions to the text, according to the levels of mental activity (knowledge, 
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understanding, usage, analysis, synthesis, evaluation). Attention is drawn to the 
special structure of the lesson of critical thinking and methods and techniques for 
its realization, and the most effective strategies of critical thinking for each of the 
stages of the literary reading lesson at the primary school are offered. 

Key words: teacher training, critical thinking, types of questions, 
questioning methodology, structure of critical thinking lessons, critical thinking 
strategies. 

 
Необхідним атрибутом життя людей ХХІ століття стає уміння 

працювати з інформацією упродовж життя, здобувати її, аналізувати, 
застосовувати. Саме тому виникла очевидна життєва необхідність 
розвивати критичне мислення вже у молодшому шкільному віці. Це вимагає 
від майбутніх фахівців у галузі початкової освіти готовності до практичного 
застосування прийомів розвитку критичного мислення в навчальному 
процесі початкової школи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, що 
процес формування критичного мислення розглядався в таких напрямах: 
методологічні засади дослідження проблеми критичного мислення 
(С. Брукфілд, Т. Воропай, М. Ліпман), сутність та структура критичного 
мислення особистості (Г. Астлейтнер, В. Крюмм, Р. Нікерсон, Д. Перкінс, 
Е. Сміт), упровадження технології розвитку критичного мислення у процес 
навчання школярів (А. Байрамов, О. Бєлкіна-Ковальчук, Т. Воропай, 
Д. Десятов, О. Марченко, О. Пометун, Л. Терлецька, С. Терно, О. Тягло та 
ін.). Особливості формування критичного мислення у майбутніх учителів у 
процесі професійної підготовки досліджували Т. Олійник, Л. Петрик, 
О. Пономарьова, Л. Ткаченко. Проблеми формування готовності майбутніх 
вчителів до різних інноваційних педагогічних технологій досліджували 
А. Алексюк, В. Беспалько, П. Воловик, М. Гриньова, І. Дичківська, 
В. Євдокимов, М. Кларін, О. Пєхота, О. Пометун, І. Прокопенко, Г. Селевко, 
С. Сисоєва, В. Сластьонін Л. Каленюк, М. Кларін, О. Комар, А. Мартинець. 

Проте аналіз останніх досліджень засвідчує, що показники 
критичного мислення майбутніх учителів початкової школи представлені 
переважно низьким та середнім рівнями, відповідно близько 50% та близько 
40% [8, с. 84]. Тож питання підготовки майбутнього вчителя початкової 
школи до застосування технології розвитку критичного мислення у 
молодших школярів є актуальним. 

Метою статті є аналіз теоретичних та практичних аспектів підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до формування критичного мислення 
у молодших школярів. 

Розвивати критичне мислення учнів можна за умов готовності вчителя 
до впровадження цієї технології, його бажання розвивати навички 
критичного мислення у своїх учнів та готовності учнів до нових підходів 
вивчення матеріалу, їхнє бажання брати активну участь у навчальному 
процесі. Показниками готовності, на думку К. Дурай-Новакової, є: зміст 
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потреб та мотивацій педагогічної діяльності, рівень знань про сутність 
професій; ступінь усвідомлення відповідальності за результати педагогічної 
діяльності; рівень мобілізації та активізації знань, умінь, навичок і 
професійно значущих якостей особистості; якість соціальних установок на 
педагогічну діяльність, рівень стабільності професійних інтересів [2, с. 13]. 
Висвітлюючи питання підготовки майбутнього вчителя до застосування 
прийомів розвитку критичного мислення в молодших школярів, вважаємо 
за необхідне коротко схарактеризувати етапи підготовки майбутніх 
учителів початкової до означеної діяльності. 

Навчаючи студентів основам критичного мислення в першу чергу 
необхідно сформувати мотиваційну складову критичного мислення 
майбутнього фахівця, оскільки вироблення установки на критичне мислення 
не менш важливе, ніж розвиток умінь критично мислити. Мотивація до 
впровадження критичного мислення у навчальний процес, за Л. Ткаченко, 
визначає: «характер ціннісного ставлення майбутнього вчителя початкової 
школи до формування критичного мислення (мотиваційна установка на 
здійснення критичного мислення); мотивацію до професійного само-
вдосконалення (мотивація на здобуття професійних знань та сформованість 
професійних умінь, усвідомлення значущості професійного зростання); 
громадянськість (громадянська свідомість, громадянська активність, 
громадянська позиція, громадянська відповідальність); толерантність; 
комунікативні уміння» [7, с. 12]. Це означає, що майбутній учитель сам 
повинен усвідомлювати необхідність оволодіння технологією критичного 
мислення, постійно вдосконалювати свої уміння у цьому напрямі. 

Важливою умовою ефективної підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до застосування прийомів розвитку критичного мислення 
є збагачення їх системою понять і теоретичних знань, що розкривають суть, 
структуру критичного мислення, систематизація уявлення щодо цілей та 
особливостей технології розвитку критичного мислення, опанування її 
основними елементами. 

Готуючи студентів до уроків літературного читання за технологією 
розвитку критичного мислення, необхідно добирати такі твори, в яких, крім 
подій і дій персонажів, є міркування і приховані питання. 

Ключовими уміннями для формування критичного мислення в учнів 
є вміння вчителя ставити запитання. Відомо, що запитання активізують 
мислення, створюють умови для вибору можливих і необхідних відповідей. 
Під час роботи над текстом результат залежить  від початкових запитань, за 
допомогою яких активізується мислення учнів, оцінюються їхні 
можливості, створюються умови для знаходження ефективного рішення. 

Практика показує, для майбутнього вчителя складніше сформулювати 
запитання, ніж дати на нього відповідь. Тому в процесі роботи над текстами 
підручників з літературного читання навчаємо студентів ставити різні типи 
запитань. Для цього доречно звернути увагу на таксономію Б. Блума щодо 
6 рівнів розумової діяльності (знання, розуміння, використання, аналіз, 
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синтез, оцінювання), що породжує систему запитань. Найлегше студентам 
вдається поставити репродуктивні запитання, відповіді на які є у 
прочитаному тексті (скільки, що, хто, коли, де тощо). Такі запитання 
розраховані на механічне відтворювання прочитаного. 

Інтерпретаційні (пояснювальні) запитання починаються зі слів: 
Чому...? Що означає…? Як ви розумієте…? Як іншими словами 
пояснити…? Як передати іншими словами…? Такі запитання розраховані 
на пошук причинно-наслідкових зв’язків і свідчать про рівень розуміння 
учнями тексту, уміння перефразовувати, переказувати прочитане. 

Запитання на застосування знань дають можливість розв’язувати або 
далі досліджувати проблемні ситуації, що містяться в текстах для читання. 
Тут доречними будуть такі питання: Як це може бути прикладом того, що...? 
Як це торкається того...? Чому це є важливим? Чому це відбулося? Що може 
зашкодити? Чим може бути корисно? 

Аналітичні запитання передбачають встановлення ланцюжка 
взаємозв’язків, співвіднесення характерів дійових осіб з їхніми вчинками, 
висунення припущень, поділ тексту на складові тощо. На цьому етапі 
використовуються такі запитання: З чого складається...? Чим відрізняється...? 
Які свідчення ви можете навести? Як одна подія може бути пов’язана з 
іншою? Які пропозиції ви можете подати? Які причини…?  

Запитання на синтез спонукають до неординарного мислення і дають 
можливість застосовувати знання і досвід для творчого вирішення  
поставленого завдання. На цьому рівні ставляться такі питання: Як 
пов’язані…? Що спільного між…? Чому ви вважаєте…? Що може статися, 
якщо...? Які поради ти міг би надати? Яким міг би бути інший шлях…?  

Запитання на оцінювання спрямовані на те, щоб учні висловили власні 
думки, оцінили якість отриманої інформації, пояснили переваги свого 
вибору, висловили зауваження, оцінили. Тут доречними будуть наступні 
запитання: Чи згодні ви...? Яке рішення ви б обрали? Як би ви розташували 
наведені факти залежно від їх важливості? Що є найголовнішим у..?  

На цьому рівні учні оцінюють усю виконану роботу: чи правильно 
проаналізували текст, чи правильні висновки зробили, чи досягли 
поставленої мети, чи задоволені результатом? 

Така послідовність запитань важлива тим, що відображає структуру 
уроку читання твору та навчає студента не лише ставити правильно запитання, 
а й дотримуватись послідовності, яка відображає сам розумовий процес. 

Готуючи студентів до уроків літературного читання, ми намагаємося 
навчити їх формулювати різні питання, включаючи й ті, які спонукають 
учня мислити, аналізувати, досліджувати текст.  

Визначальною умовою розвитку критичного мислення М. Ліпман [5] 
вбачає у створенні проблемних ситуацій. Тому студентів слід спонукати до 
створення проблемних ситуацій та постановки проблемних запитань при 
аналізі літературних творів. Як показує практика, тут вчителі мають певні 
труднощі.  
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Як зазначає С. Максимюк, проблемне питання – це питання, 
орієнтоване на суперечливу ситуацію і підштовхує до пошуку невідомого, 
нового знання, це питання, на яке на певному етапі пізнавального процесу 
не можна дати однозначної відповіді. На відміну від звичайного, проблемне 
питання не передбачає простого відтворення знань [12, с. 482].  

Проблемні питання формулюються як питальні речення двох типів: 
1) речення, в яких запитується про ознаку; такі речення містять займенники 
який, яке, чий тощо в різних відмінках, а також невизначено-кількісний 
числівник скільки; 2) речення, що містять у собі запитання про якісь 
незрозумілі обставини (часу, причини, місця, способу дії, мети); речення 
починаються з прислівників навіщо, чому, чому, коли тощо. Наприклад, 
аналізуючи байки (3 клас), ставимо учням такі запитання: 

‒ Які недоліки людського характеру засуджувались у байках? 
‒ Прочитані нами байки були написані понад сто років тому. Чому ми 

й досі читаємо їх з цікавістю? 
Під час підготовки конспекту уроку необхідно звернути увагу 

студентів на структуру уроку критичного мислення та методи і прийоми їх 
реалізації. Саме спеціальна структура уроку, як зазначає О. Пометун, є 
першою особливістю цієї технології критичного мислення і обов’язково має 
бути витриманою. Фахівці з критичного мислення будують урок за трьома 
фазами (стадіями): актуалізацією, побудовою знань та консолідацією.  

Ознайомивши майбутніх учителів із особливостями структури уроку 
критичного мислення, навчаємо обирати методи і прийоми критичного 
мислення відповідно до різних етапів уроку. Зупинимося детальніше на їх 
змісті та практичних прикладах застосування з урахуванням триступеневої  
структури.  

На етапі актуалізації знань  проводиться підготовча робота до читання 
тексту твору з метою  розширення уявлень дітей про описані в тексті події і 
явища, розвиток інтересу до персонажів, історії написання того чи іншого 
твору. Завдання учителя – викликати природну допитливість дитини, її 
цікавість, які сприятимуть розвитку інтересу до нового твору. Як свідчать 
наші дослідження, ефективними на цьому етапі є такі методи критичного 
мислення:  

«Мозкова атака» використовується для зацікавлення та постановки 
мети для пошуку. Учням пропонується укласти списки того, що вони знають 
або думають, що знають про предмет подальшого обговорення. «Мозкова 
атака» може проводитися в індивідуальному, парному або груповому 
режимах, а всі ідеї записуються на дошці. Обов’язковою умовою цього 
прийому є прийняття всіх ідей. Під час виконання вправи учителю 
необхідно прислухатися до учнівських ідей, утриматися від висловлення 
власних коментарів якомога довше і дати можливість учням виговоритися.  

«Асоціативний кущ» («Семантична карта», «Ґронування») 
використовують для того, щоб побачити, які в учнів є асоціації стосовно 
ключового поняття художнього твору. Учитель записує ключове слово або 
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фразу посередині аркуша паперу; учні пропонують всі слова та фрази, які 
спадають на думку з даної теми. Коли всі ідеї записані, встановлюються 
зв’язки між поняттями. 

Припущення на основі запропонованих слів застосовується для того, 
щоб налаштувати учнів на сприйняття художнього тексту, який вони будуть 
читати або слухати на уроці. Вчитель обирає 4‒5 ключових слів з тексту і 
пропонує учням в парах або малих групах спільно змоделювати розвиток дії 
в оповіданні на підставі цих слів. 

Метод «передбачення» може мати такі варіанти: передбачення за 
ілюстрацією, за назвою твору, за прислів’ям, за загадкою. 

Наприклад, показавши ілюстрацію до теми обговорення, вчитель 
просить дітей зробити власні припущення щодо теми та розповісти, що вони 
знають з цього приводу. Вчитель може задати такі питання: як ви думаєте, 
що тут зображено? Чого це торкається? Яка буде тема нашого твору? Що ви 
чули про це? 

«Дошка запитань». Суть її в тому, що на стіні класу вивішується 
великий аркуш паперу, на якому вчитель просить учнів записувати будь-які 
запитання, що виникають у них під час сприймання й усвідомлення та 
осмислення нових знань. Цей метод стимулює природну допитливість 
учнів, розвиває вміння ставити запитання, привчає не відволікатися від теми 
уроку, а вчитель має можливість побачити, що з вивченого залишилось 
незрозумілим. 

«Алфавіт». Учні отримують завдання написати якнайбільше фактів з 
теми твору, при цьому кожне слово-факт має починатися з літер в 
алфавітному порядку. Наприклад, до вивчення твору «Як з’явилася 
друкована книга» В. Дацкевича записуємо такі слова: автор, букви, 
видавництво, друкарня, збірник, історія, казка … 

Метод «кошику ідей» використовується здебільшого для зацікавлення 
дітей. Вчитель задає питання про те, що учні знають про певну 
тему/проблему. Кожен учень записує те, що згадає (на це виділяється 2 хв.). 
Далі учні обмінюються інформацією в командах – записують нові ідеї, якщо 
такі в когось з’являться. Потім по колу кожна команда називає якийсь із 
записаних фактів і всі разом складають єдиний список ідей у вигляді тез  у 
«кошик» (реальний кошик чи намальований). Головний принцип – 
записуються усі ідеї, навіть помилкові.  

Ми вважаємо, що саме вищезазначені прийоми роботи на етапі 
актуалізації є найефективнішими для уроків літературного читання у 
початковій школі. 

Етап побудови знань характеризується тим, що учні безпосередньо 
контактують з інформацією (читають, слухають, дивляться, досліджують). 
На цьому етапі уроку, коли необхідно залучити дітей до читання 
художнього твору і зробити цей процес осмисленим, доцільно 
використовувати такі методи: 

«Спрямоване читання» передбачає самостійне читання учнями тексту 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 22 

мовчки з метою знаходження відповіді на попередньо поставлене запитання 
рівня «розуміння». Текст заздалегідь ділиться на фрагменти, між якими 
робляться зупинки і учитель ставить підготовлені запитання на розуміння 
тексту та обговорює з учнями прочитане. Дослідження показали, що під час 
обговорення розповідних текстів необхідно ставити запитання стосовно 
персонажів твору, проблеми чи спроб її вирішення, наслідків дій, теми чи 
ідеї твору. 

«Спрямоване читання з міркуванням» схоже на «спрямоване 
читання», але по мірі читання учням тексту пропонується прогнозувати 
подальший розвиток подій, а згодом перевірити, чи справдились ці припущення. 

Метод «спрямоване слухання та міркування» схожий на «спрямоване 
читання з міркуванням», але при цьому учитель читає фрагменти тексту вголос. 

При опрацюванні текстів науково-пізнавальних статей доречним буде 
метод «Читання тексту з позначками», в основу якого покладено читання з 
одночасним маркуванням окремих його частин спеціальними позначками 
на полях. Цей метод потребує певного часу, але учні глибше вивчають текст 
підручника, навчаються класифікувати інформацію. Критеріями класифікації 
є самі позначки.  

Метод «читання в парі – узагальнення в парі» розрахований на 
читання тексту в парах і є ефективним, коли текст складний для розуміння 

або перевантажений фактичним матеріалом 4, с. 216. Щоб організувати 
діяльність, вчителю необхідно обрати текст, розбити його на короткі 
частини, об’єднати учнів у пари і дати чіткі пояснення, що вони повинні 
будуть робити. Наприклад, перед читанням розповіді А. Коваль «Наша 
мова» (3 клас) учитель дає таку інструкцію: «Спочатку один учень з пари 
іншому вголос читає перший абзац тексту, а потім коротко переказує зміст 
прочитаного, починаючи речення словами: «У цьому абзаці йдеться про те, 
що…». Потім другий учень ставить першому запитання щодо цього 
фрагменту, а той відповідає. Перша пара для зразка виконує завдання 
вголос. Далі учні читають самостійно, напівголосно, міняючись ролями на 
кожен абзац. Учитель контролює та корегує порядок роботи. Через кілька 
хвилин учитель пропонує учням озвучити поставлені ними запитання для всіх. 

Метод «щоденник подвійних записів» передбачає уважне читання 
тексту з нотатками. Для цього учні ділять сторінку зошита навпіл. Під час 
читання твору у зошиті зліва записують, який момент або персонаж їх 
вразив (здивував або щось нагадав із власного досвіду), а праворуч ‒ 
коментар до цього (Що саме їх вразило? Які думки викликало? Які 
запитання виникли? тощо). По завершенню відведеного на читання часу 
учні ділитися своїми коментарями. 

Етап консолідації має на меті узагальнити основні ідеї твору, 
обмінятися думками, виявити особисте ставлення щодо прочитаного. На 
цьому етапі доцільно використовувати такі  методи: 

«Павутинка дискусії» ‒ метод спрямований на організацію дискусії в 
класі й формування в учнів чіткої позиції щодо проблем, які обговорюються, 
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на рівні дібраних ними аргументів 4, с. 214. Учитель формулює проблему, 
над якою працює клас, та записує її. Для обговорення питання учні ділять 
сторінку навпіл і у двох колонках «Так» – «Ні» записують аргументи, що 
схвально або заперечно оцінюють проблему. Далі кожний учень робить свій 
висновок щодо поставленої учителем проблеми. 

Цей метод застосовується під час аналізу художніх творів у тому числі 
при виборі пообразного та ідейно-тематичного шляху аналізів художнього 
тексту. 

«Карта персонажів» використовується для того, щоб допомогти учням 
схарактеризувати головних персонажів. Цей прийом допомагає школярам 
записати риси персонажів з метою порівняння та протиставлення. Учні 
об’єднуються в пари, обирають двох персонажів твору, відповідно графічної 
схеми вписують їхні імена, характеризують, наводять факти, що її 
підтверджують за текстом розповіді. 

Як і «Карта персонажів», на підсумковому етапі для аналізу 
характеристики персонажів твору доцільною буде діаграма Ейлера-Вена. 
Цей метод передбачає створення графічної схеми з двох чи трьох кіл, які 
частково накладаються одне на одне. Частина діаграми обмежена лише 
лівим колом використовується для запису характерних лише для першого 
поняття. Частина, обмежена правим колом, – для другого поняття. Перетин 
кіл використовується для запису спільних властивостей. 

Метод «6 капелюхів» навчає оперувати різними аспектами мислення 
по черзі. Даний метод критичного мислення ‒ це простий і дієвий  спосіб 
розподілу процесу мислення на шість стадій, кожна з яких представлена 
метафоричним капелюхом певного кольору.  

Суть цього методу полягає в тому, що кожна з команд (або це можуть 
бути окремі ролі для 1 людини) отримує свого «капелюха». Колір капелюха 
вказує на тип завдання: білий капелюх – розкажіть про тему лише у фактах. 
Жовтий капелюх – подумайте, чому … (далі йде якесь питання, що 
торкається ґрунтовних основ теми, яку досліджує клас). Чорний капелюх – 
доведіть, що … (в рамках теми). Червоний капелюх – подумайте, який 
емоційний стан може викликати в нас ця тема (або якийсь її ключовий 
елемент). Зелений капелюх – подумайте, як використати тему/її елементи, 
щоб це зробило наше життя радіснішим?/ які позитивні моменти має ця 
тема?) Синій капелюх – узагальніть висловлювання всіх попередніх груп-
капелюхів/підсумуйте, що корисного та нового ми дізналися в результаті 
виконання цього завдання. 

Метод РОФТ полягає у визначенні ролі (хто пише лист), отримувача 
(хто отримує), формату та теми. Учням даються ролі, які пов’язані зі змістом 
уроку (герой, письменник, якийсь живий чи неживий персонаж твору, 
явище природи тощо). Учні можуть писати індивідуально, у парах чи малих 
групах. Коли вони визначать і усвідомлять зміст своїх ролей, то мають 
описати: особистість, ставлення (що я відчуваю, у що вірю, про що 
піклуюсь), інформацію (що ще мені потрібно дізнатися про себе в новій 
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ролі). Обирають отримувача для свого повідомлення, форму, яка відповідає 
їхній ролі, отримувачу й темі. Учні повинні мати можливість презентувати 
ці повідомлення через усне читання, оголошення, обговорення в малій 
групі, демонстрацію на дошці оголошень, публікації у класній газеті, 
журналі, відправлення листа  тощо 

Метод «Сенкан» («Секвейн») – це білий вірш, який можна 
використовувати для дуже стислого узагальнення знань учнів про історичні 
події, творчість письменників, літературні образи, явища природи тощо. Це 
5-рядковий вірш, який відкидає будь-яку другорядну інформацію. Алгоритм 
складання сенкану такий: 1. Тема (іменник) – одне слово. 2. Опис іменника 
двома прикметниками. 3. Дія прикметника передана трьома дієсловами. 
4. Складається речення із 4 слів. 5. Висновок пишеться одним словом – 
іменником (синонімом).  

Важливим є підсумковий етап уроку, на якому вчителю необхідно 
організувати і зворотній зв’язок зі школярами для того, щоб дізнатися, як 
кожен учень засвоїв матеріал. Це можна зробити за допомогою твору-
п’ятихвилинки (есе) – вільного, особистого трактування певної теми. На наш 
погляд, використання на підсумковому етапі твору-п’ятихвилинки краще, 
ніж усне опитування. 

Ми вважаємо, що на уроках літературного читання не слід зупинятись 
лише на описаних стратегічних методах критичного мислення, однак саме 
вони, на нашу думку, сприяють розвитку аналітичного мислення, є засобом 
відстеження розуміння матеріалу і його засвоєння. 

Однією із важливих складових ефективної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до застосування прийомів розвитку критичного 
мислення є проведення уроків літературного читання за цією технологією 
під час педагогічної практики. Саме практична підготовка дає можливість 
закріпити вміння створювати відповідний психологічний клімат на занятті, 
використовувати проблемні ситуації, різні стратегічні методи для розвитку 
критичного мислення молодших школярів. Навчання студентів 
використовувати прийоми розвитку критичного мислення проводиться 
після того, як вони опанують їх сутність, навчаться планувати та розробляти 
конспекти уроків за специфічною структурою. 

Усвідомлення студентами спеціальних методів критичного мислення 
дасть можливість їм активно впроваджувати цю технологію у своїй 
педагогічній діяльності і обирати ті методи розвитку критичного мислення, 
які є найбільш вдалими при опрацюванні конкретного твору та відповідають 
віку і підготовці учнів початкової школи. 

Висновки із даного дослідження і перспективи подальших наукових 
розвідок. Аналіз літератури з означеної проблеми, результатів бесід із 
учителями 1‒4 класів та власний досвід викладання дозволив визначити такі 
особливості підготовки студентів до застосування прийомів розвитку 
критичного мислення на уроках літературного читання: ознайомлення з 
різними типами питань до текстів та технікою їх постановки, розвиток 
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уміння формулювати питання як у процесі підготовки до уроку, так і  в ході 
самого уроку. Підготовка майбутніх учителів до застосування прийомів 
розвитку критичного мислення має носити системний характер і 
передбачати психологічну, педагогічну й методичну складові. Подальші 
наукові розвідки у цьому напрямі будуть спрямовані на пошук ефективних 
форм, методів та технологій професійної спрямованості студентів до 
формування критичного мислення в учнів початкової школи. 
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УДК 371.133 

Марія Оліяр 
 

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

У статті висвітлено проблему практичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. Показано, що педагогічна практика є 

важливим чинником формування професійних якостей студентів, 

усвідомлення себе в ролі педагога. Проаналізовано значення педагогічної 

практики в процесі формування комунікативної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи. Визначено, що педагогічна 

практика дає змогу студентам максимально продуктивно використати 

свої інтелектуальні здібності, розвинути комунікативні вміння, навички 

самоконтролю та рефлексії. Розкрито підходи до організації процесу 

формування комунікативної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи.  

Ключові слова: вища педагогічна освіта, майбутній учитель 

початкової школи, професійна підготовка майбутніх учителів початкової 

школи, педагогічна практика, практична підготовка, комунікативна 

компетентність, професійно-педагогічне спілкування, комунікативна 

взаємодія, комунікативна діяльність. 

 

В статье раскрыта проблема практической подготовки будущих 

учителей начальной школы. Показано, что педагогическая практика 

является важным фактором формирования профессиональных качеств 

студентов, представления себя в роли педагога. Проанализировано 

значение педагогической практики в процессе формирования 

коммуникативной компетентности будущих учителей начальной школы. 

Определено, что педагогическая практика дает возможность студентам 

максимально продуктивно использовать свои интеллектуальные 

способности, развить коммуникативные умения, навыки самоконтроля и 

рефлексии. Раскрыты подходы к организации процесса формирования 

коммуникативной компетентности будущих учителей начальной школы.  

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, будущий 

учитель начальной школы, профессиональная подготовка будущих 

учителей начальной школы, педагогическая практика, практическая 

подготовка, коммуникативная компетентность, профессионально-

педагогическое общение, коммуникативное взаимодействие, коммуникативная 

деятельность. 

 

The article deals with the problem of practical training of future primary 

school teachers. It is shown that teaching practice is an important factor in the 
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formation of professionally important qualities, as well as self-awareness of the 

future teacher. The article describes the role of teaching practice in the process 

of formation of communicative competence of primary school teachers. The 

teaching practice enables students to use effectively their intellectual abilities, to 

develop communicative abilities, skills of self-monitoring and reflection. The 

author reveals the importance of the problem in establishing a humanistic 

paradigm in education; clarifies the content of the basic concepts of the study. It 

analyzes the scientific approaches to the problem of formation of communicative 

competence of future elementary school teachers. The attention is focused on the 

fact that scientific advances in communication field should be adequately 

reflected in the context of modern education of teachers. The article also describes 

the approaches to the organization of the process of formation of communicative 

competence of future primary school teachers.  

Key words: higher pedagogical education, future elementary school 

teacher, professional training of future elementary school teachers,  teaching 

practice, practical training, communicative competence, professional-pedagogic 

communication, communicative interaction, communicative activity. 

 

Процес професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

є складним і багатогранним. Нові підходи до цього процесу закладені у 

таких державних документах, як «Національна доктрина розвитку освіти 

України у ХХІ ст.», закони України «Про освіту», «Про вищу освіту» та ін. 

Одним із провідних концептуальних підходів до педагогічної освіти 

сьогодні є компетентнісний підхід, що передбачає наявність у вчителя 

такого поєднання теоретичних знань та практичного досвіду, яке дає йому 

змогу самостійно й ефективно виконувати професійні обов’язки.   

Одним із чинників удосконалення професійної підготовки майбутніх 

учителів є проходження ними різних видів педагогічної практики  

[5, с. 128‒136]. Саме педагогічна практика як органічна частина фахової 

підготовки студентів забезпечує  умови для вироблення в них умінь та 

навичок, необхідних для опанування майбутньої професії. 

Проблема професійної підготовки майбутніх педагогів є актуальною 

для багатьох українських та зарубіжних учених (В. Введенський, 

Н. Волкова, О. Дубасенюк, І. Зязюн, О. Зубков, Н. Кузьміна, А. Маркова, 

Є. Пассов, Г. Сухобська та ін.). Зокрема, у працях Л. Аврамчук, 

О. Антонової, О. Блінова, В. Губаря, Г. Захаревича, А. Іванченко, 

Н. Казакової, І. Котик, В. Махінова, Р. Попелюшко, С. Терно, Г. Шулдик, 

В. Шулдик та ін. розкриваються історичні, теоретико-методологічні та 

науково-методичні проблема практичної підготовки майбутніх учителів. 

Чинне місце в працях сучасних учених посідає компетентнісний підхід, 

зокрема проблема формування комунікативної компетентності майбутніх 

педагогів (Ю. Азаров, М. Коць, В. Гаркуша, М. Заброцький, Н. Кузьміна, 

Л. Петровська, К. Платонов та ін.). Водночас проблема розвитку 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 28 

комунікативних умінь студентів у процесі педагогічної практики розкрита 

недостатньо. 

Метою статті є висвітлення значення педагогічної практики в процесі 

формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи.  

Педагогічну практику вчені вважають сполучною ланкою між 

навчанням у ВНЗ і майбутньою роботою [6]. Під час проходження 

студентами педагогічної практики створюються умови, за яких 

перевіряється рівень їх наукової підготовки з фундаментальних предметів, 

дисциплін психолого-педагогічного циклу, знання сучасних методик 

викладання. Студенти мають можливість глибше осмислити закономірності 

та принципи навчання й виховання, педагогічні поняття і явища, закріпити 

й поглибити свої знання та вміння, засвоїти досвід учителів початкової 

школи, розвинути творчі здібності, особистісні професійні якості. На думку 

Н. Казакової, «педагогічна практика наближає студентів до реальних умов 

професійної діяльності, допомагає побудувати власну траєкторію 

професійного розвитку, готує до варіативної поведінки в педагогічній 

діяльності» [2, с. 65]. 

Великі можливості надає педагогічна практика для розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх учителів, формування навичок 

педагогічної взаємодії з молодшими школярами. У Загальноєвропейських 

рекомендаціях з мовної освіти визначено основну функцію мови – 

комунікативну, яка забезпечує ефективну мовленнєву діяльність 

особистості та її духовний розвиток [1]. Саме ця функція є основою 

комунікативної компетентності педагога, яка включає кілька складників 

(лінгвістичний, соціолінгвістичний, прагматичний, стратегічний та ін.). 

Педагогічна практика при забезпеченні умов, які сприяють включенню 

студентів у різні види мовленнєвої діяльності, використанню 

комунікативних стратегій і тактик педагогічного мовлення, дає можливість 

розвивати низку комунікативних компетенцій майбутніх учителів.  

Навчально-ознайомлювальна практика першокурсників – це 

початковий етап у системі практичної підготовки студентів. У цей період 

закладаються основи майбутньої професійної діяльності: формуються 

вміння і навички, акцентується увага на особистісних та педагогічних 

якостях учителя. Це сприяє посиленню мотивації студентів до вивчення 

питань, пов’язаних із комунікативною сферою майбутнього педагога. Одна 

з цілей практики – спостереження та усвідомлення студентами 

особливостей комунікативної діяльності вчителя початкової школи.  

Особливістю навчально-ознайомлювальної практики є те, що вона 

проводиться паралельно із вивченням дисциплін лінгвістичного та 

психолого-педагогічного циклів. Це дає можливість зіставити теоретичні 

знання і реальну роботу вчителя, студенти мають змогу особисто 

переконатися в практичній значущості теоретичних знань із названих 
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дисциплін.  

У процесі практики необхідно створювати оптимальні умови для 

професійної адаптації студентів, розвитку мотивації оволодіння професією 

вчителя. Провідною в цей період виступає дослідницька технологія. Мета 

технології – розвиток інтелектуальних здібностей студентів; набуття ними 

досвіду дослідницької діяльності; усвідомлення інтегративної природи 

комунікативної діяльності вчителя початкових класів; формування на цій 

основі активної творчої комунікативної особистості майбутнього фахівця. 

Завдання технології – застосування різноманітних методів дослідження під 

час ознайомлення студентів із явищами, процесами, фактами педагогічної 

дійсності в початковій школі; формування дослідницьких умінь і навичок 

майбутніх учителів; прищеплення студентам інтересу до навчальних і 

наукових досліджень; розвиток культури і техніки мовлення студентів; 

розвиток їхніх творчих здібностей на основі набуття дослідницького 

досвіду; здійснення дослідницького підходу в розкритті змісту навчальних 

дисциплін, встановленні міжпредметних зв’язків, виборі доцільної 

методики організації навчальної діяльності школярів [3, с. 134–135]. 

Основними методами дослідницької технології на цьому етапі роботи 

зі студентами виступають: спостереження, що дає можливість глибшого 

пізнання закономірностей, принципів, змісту і способів організації 

комунікативної взаємодії вчителя початкової школи з учнями; індуктивний, 

дедуктивний методи. Використовуються прийоми аналогії, порівняння, 

зіставлення, систематизації, узагальнення, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків. З метою організації цілеспрямованого спостереження 

та аналізу комунікативної діяльності вчителів розроблено щоденники 

практики, де студенти фіксують дані спостережень. Орієнтиром для 

здійснення мікродосліджень студентів є спеціально розроблені завдання для 

групової пошуково-дослідницької роботи першокурсників, які, з одного 

боку, дають можливість закріпити вже набуті знання, а з іншого, – мають 

пропедевтичний характер, тобто готують студентів до оволодіння новими 

комунікативними поняттями. Наприклад: «На основі проведеного 

спостереження за діяльністю вчителя початкової школи на уроці української 

мови виконайте такі завдання: 1. Складіть письмовий опис стилю 

спілкування вчителя з учнями. 2. Простежте за дотриманням учителем норм 

української літературної мови. Які відхилення ви помітили? 3. Опишіть 

особливості спілкування дітей з учителем на уроці. 4. Підготуйте есе з теми 

«Функції слова вчителя на уроці в початковій школі». 5. Які ситуації 

спілкування вчителя з учнями ви визначили б як конфліктні? Чому?» 

Завдання однакового змісту пропонується виконати групі студентів із 

4–5 осіб. Після закінчення практики за її результатами проводиться 

підсумкова конференція, якій передує обговорення виконаних студентами 

завдань у визначених групах на практичних заняттях із педагогіки та 

сучасної української мови. У процесі обговорення студенти порівнюють 
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результати своїх спостережень, доповнюють та уточнюють їх, доходять 

спільних висновків, які оприлюднюються у вигляді презентації наукового 

мікродослідження на підсумковій конференції. 

Найбільш активно формування комунікативних умінь студентів 

реалізується під час проходження ними виробничої педагогічної практики. 

Перед початком практики здійснюється спеціальна підготовка студентів до 

комунікативної діяльності в початковій школі. Проводяться настановчі 

наради з майбутніми вчителями, де наголошуємо, що на етапі підготовки до 

комунікативної діяльності важливим є усвідомлення особливостей 

співрозмовника(ів) та ситуації спілкування. Підкреслюємо, що як до уроку 

загалом, так і до мовленнєвої діяльності в процесі навчання дітей педагог 

повинен бути підготовлений. Це необхідно тому, що студенти-практиканти, 

за нашими спостереженнями, готуючись до уроків, попередньо не планують 

свою комунікативну діяльність. Вони розробляють здебільшого скорочені 

конспекти, де визначають лише послідовність етапів уроку. Тому одним із 

важливих завдань у процесі проходження студентами педагогічної практики 

є розвиток навичок попередньої підготовки до педагогічного мовлення, 

детального продумування, конспектування його змісту, композиції, добору 

мовленнєвих засобів, способів донесення інформації до дітей. Лише за цієї 

умови майбутні вчителі початкової школи можуть використати 

комунікативний потенціал навчальної дисципліни та ефективно здійснити 

власну комунікативну діяльність, логічно і виразно висловлюючи думки, 

зацікавити дітей, утримати їхню увагу, врахувати можливі мовленнєві 

реакції учнів. 

Під час консультування в процесі проходження практики інформуємо 

студентів, що з метою успішного здійснення комунікативної діяльності 

педагог реалізує такі прийоми, як: планування (формування композиції) 

власного монологічного чи діалогічного мовлення; внесення коректив у 

підготовлений текст з урахуванням особливостей учнів класу; обдумування 

способів підтримання інтересу учнів до теми розмови (комунікативні 

тактики анонсування найважливішого в інформації, відступи від теми, 

проблемні питання, драматизація мовлення, перетворення монологічного 

мовлення в діалогічне, тактики інтелектуального та емоційного 

співпереживання, паузи тощо); планування способів включення молодших 

школярів у комунікативний процес за допомогою мовних засобів контакту 

(звертання, модальні слова, риторичні запитання, конструкції з дієсловами 

у формі 1-ої та 2-ої особи (Ми вже знаємо…., Ви пригадуєте…); засоби 

виразності, логічні наголоси і паузи, можливості голосу, інтонації); 

прогнозування можливих відповідей учнів на запитання вчителя, способів 

реагування на них; добір переконливих аргументів та їх розміщення в тексті 

(на початку, в середині, в кінці повідомлення), вибір способу формулювання 

висновків (висновки формулює вчитель; учитель разом з учнями; самі учні). 

Таким чином забезпечується логіка комунікативної взаємодії студента з 
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учнями, полегшується сприймання і розуміння школярами  інформації. 

У процесі  підготовки до практики ми особливо наголошуємо на тому, 

що на завершальному етапі комунікативної діяльності вчителя 

обов’язковою є її рефлексія. Про ефективність комунікативної взаємодії 

свідчить також поведінка, репліки дітей, їхня увага тощо. Враховуючи ці 

показники, а також доречність композиційної побудови мовлення 

відповідно до здійснених комунікативних дій, контакт із класом та 

окремими учнями, особливості сприймання мовлення вчителя, допущені 

помилки в побудові та усному викладі, студенти доходять відповідних 

висновків та визначають способи подолання недоліків у власній 

комунікативній діяльності. 

Період проходження майбутніми вчителями педагогічної практики 

умовно поділяємо на 3 етапи: ознайомлювально-аналітичний, навчально-

рефлексивний та підсумково-оцінювальний. Перед початком практики для 

кожного студента розробляються індивідуальні навчально-дослідні 

завдання (ІНДЗ), які виконуються на основі знань, умінь і навичок, 

отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних занять. Мета 

ІНДЗ – систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення і практичне 

застосування знань студента про зміст та особливості майбутньої 

комунікативної діяльності; розвиток навичок самостійної роботи; 

здійснення мікродослідження комунікативної діяльності вчителів 

початкової школи, його опис, аналіз отриманих даних, формулювання 

висновків та методичних рекомендацій; формування умінь само- та 

взаємооцінювання комунікативної діяльності. Частина ІНДЗ виконується 

студентами самостійно, інша частина має груповий чи колективний 

характер науково-дослідного проекту.  

Навчально-дослідні завдання здебільшого включають три складники: 

1. Спостереження за комунікативною діяльністю вчителя на 

ознайомлювально-аналітичному етапі практики, її аналіз. 2. Реалізація 

власної комунікативної діяльності та її рефлексія; відвідування уроків і 

виховних заходів, проведених іншими студентами, їх аналіз, оцінювання та 

взаємооцінювання на навчально-рефлексивному етапі. 3. Підсумковий 

аналіз власної комунікативної діяльності, її оцінювання вчителем 

початкової школи, методистами, а також само- та взаємооцінювання на 

підсумково-оцінювальному етапі. 

На першому етапі студенти здійснюють спостереження за 

комунікативною діяльністю вчителів початкової школи та її аналіз методом 

педагогічного консиліуму, сутність якого полягає в обговоренні 

особливостей комунікативної діяльності вчителів, складних чи 

суперечливих ситуацій комунікативної взаємодії з молодшими школярами, 

поглибленому їх осмисленні на основі здобутих у ВПНЗ наукових знань. У 

результаті проведених консиліумів актуалізуються вже відомі студентам та 

розробляються нові комунікативні стратегії і тактики. Обговорення 
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комунікативної діяльності вчителя здійснюється за попередньо  

визначеними параметрами [4]: 1. Уміння педагога створити в класі 

сприятливий психологічний мікроклімат для спілкування з дітьми 

(атмосфера комфорту, довіри, співробітництва, врахування індивідуальних 

особливостей учнів). 2. Уміння педагогічно доцільно організувати 

педагогічне спілкування та керувати ним (моделювати комунікативний 

процес, добирати відповідні стратегії і тактики, здійснювати об’єктивну 

діагностику психологічних особливостей учнів  під час спілкування, 

встановлювати з ними емоційний, мовленнєвий, просторовий, 

інтерактивний контакт, керувати увагою учнів, прогнозувати результат 

педагогічної взаємодії). 3. Уміння організовувати діалогічне спілкування з 

дітьми (чітко і логічно ставити запитання, уважно і терпляче вислуховувати 

дитину (емпатичне слухання), адекватно реагувати на слова та поведінку 

учнів, чітко і доступно виражати свої думки, володіти технікою 

аргументації, активізувати спілкування словами, жестами, поглядами, 

тактовно висувати педагогічні вимоги тощо). 4. Уміння ефективно 

використовувати засоби вербальної комунікації (культура спілкування: 

нормативність мовлення, дотримання правил етики спілкування), 

ораторські вміння (чітка дикція, оптимальний темп, висота голосу), 

педагогічно доцільні міміку, жести, рухи, пози. 5. Здатність педагога 

регулювати свій психоемоційний стан (спокій, урівноваженість, 

доброзичливість, толерантність). 6. Стиль спілкування вчителя зі 

школярами (авторитарний, демократичний, ліберальний, поєднання стилів). 

7. Поведінка вчителя в конфліктних ситуаціях. 

Означені параметри становлять основу рефлексії комунікативної 

діяльності студентів на другому етапі педагогічної практики, а також 

самооцінювання та взаємооцінювання комунікативних умінь майбутніх 

учителів. Рефлексія як різновид аналізу власної педагогічної діяльності є 

одним із важливих складників комунікативної компетентності майбутніх 

педагогів. Цю якість починаємо формувати з усвідомлення та актуалізації 

студентами власної смислової сфери. На перших порах їм це легше робити 

в письмовій формі (відповіді на проблемні запитання, висловлення власного 

ставлення до певних тверджень, міні-твори, есе тощо). Такі письмові роботи 

розцінюються як своєрідний комунікативний простір у суб’єктивному 

вимірі, вербалізація бачень, переживань, ставлень студентів, аналіз яких дає 

багато корисної інформації про стан комунікативних знань та вмінь 

майбутніх педагогів, мотивацію комунікативної діяльності. 

З метою підвищення ефективності проведення практики 

використовуються щоденники. Перед студентами ставиться завдання щодня 

після завершення роботи коротко аналізувати в письмовій формі результати 

проведеної роботи. Зокрема, з метою формування умінь рефлексії та 

самооцінювання студентам пропонується  коротко відповісти на такі 

запитання: 1. Чи задоволені ви своїми вміннями спілкуватися з молодшими 
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школярами? (Повністю задоволений, частково задоволений, не 

задоволений). 2. Які недоліки ви помітили у власному педагогічному 

мовленні? 3. Які комунікативні стратегії використали під час проведення 

уроків у початковій школі? 4. Як би ви оцінили свою комунікативну 

діяльність у школі впродовж дня? (Відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно). 

На підсумково-оцінювальному етапі педагогічної практики для 

забезпечення ефективного самоконтролю та самооцінки результативності 

системи формування комунікативної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів  використовується технологія портфоліо, призначенням 

якої є систематизація та узагальнення результатів самостійної 

комунікативної діяльності студентів. Портфоліо – це попередньо 

спланований і спеціально дібраний пакет документів, у якому кожен, хто 

оволодіває комунікативною діяльністю, може зібрати й у 

систематизованому вигляді представити свої досягнення. Функції 

портфоліо: накопичувальна (збірка робіт студента); моделювальна (є 

засобом формування індивідуального навчального плану); рефлексивно-

креативна (дає змогу студентові усвідомити і спроектувати стратегії та 

прийоми власної комунікативної діяльності) [7, с. 2–3]. Це також своєрідна 

«методична скарбничка», яка може бути використана студентом у 

майбутній професійній діяльності. 

Структура портфоліо комунікативної діяльності майбутнього вчителя 

початкових класів включає: комунікативний паспорт (дані про студента); 

результати вивчення фахової та психолого-педагогічної літератури з 

проблем організації комунікативної діяльності (конспекти, анотації, цитати, 

виписки тощо); план індивідуального розвитку та саморозвитку 

комунікативних якостей; продукти комунікативної діяльності майбутнього 

педагога під час педагогічної практики; індивідуальне науково-дослідне 

завдання; результати оцінювання вчителем початкової школи та 

методистами діяльності студента; матеріали самоаналізу та самооцінки 

студентами власної комунікативної діяльності; звіт про результати 

проходження практики. За результатами роботи над портфоліо з майбутніми 

педагогами проводиться співбесіда. 

Технологія портфоліо є ефективною в практиці комунікативної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, оскільки допомагає 

підтримувати високий рівень навчальної мотивації студентів, орієнтує їх на 

активну самостійну комунікативно-стратегічну діяльність; виховує 

критичне мислення, самокритичність, адекватну самооцінку; розвиває 

навички рефлексивної та оцінної діяльності; уміння навчально-пізнавальної 

культури (визначення мети, планування, організація власної комунікативної 

діяльності, самоосвіти); сприяє реалізації особистісно-прагматичного 

підходу в професійній освіті; допомагає змістити акценти з недоліків у 

підготовці на конкретні досягнення; дає можливість урахувати результати 
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різних видів діяльності студентів (навчальної, самостійної, творчої, 

науково-дослідницької тощо). 

Формування умінь рефлексії та діагностування студентами власної 

комунікативної компетентності вважаємо успішним, якщо відбувся 

поступовий перехід від контролю й оцінки викладачем діяльності студентів 

до сформованих навичок рефлексії і самооцінки майбутніх педагогів за 

умови їх систематичності та об’єктивності. 

Таким чином, проблема підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до комунікативної діяльності залишається актуальною і вимагає змін 

як у змісті навчання, так і в методичних підходах. Педагогічна практика 

студентів дає можливість зосередити увагу на вміннях студентів 

організовувати комунікативну взаємодію з учнями на основі діалогу та 

співробітництва, а також на розвитку ключових якостей комунікативної 

особистості майбутніх фахівців. Розв’язанню цих завдань сприяє комплекс 

методів, прийомів, технологій, практико-зорієнтованих завдань, 

розв’язання реальних комунікативних ситуацій тощо. 

Важливим напрямом подальших наукових розвідок проблеми є 

розроблення ефективних шляхів та способів інтегрованого оволодіння 

майбутніми учителями початкової школи всіма складниками 

комунікативної компетентності, що дає можливість педагогові ефективно 

спілкуватися у будь-якому  соціокультурному середовищі. 
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УДК 378.147 

Катерина Фомін 

 

КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ДО ДІАЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ З УЧНЯМИ  

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті розглянуто структурні компоненти підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до діалогічного навчання. Вказано, що при 

визначені цільового компонента, конкретизуються загальні та конкретні 

цілі. Діагностичний компонент сприяє дослідженню стану підготовки 

студентів у ВНЗ та їхньої готовності застосовувати  принципи діалогічної 

освіти в початковій школі. Мотиваційний компонент визначає зовнішні та 

внутрішні орієнтири, що сприяють бажанню використовувати діалогічне 

навчання. Операційний характеризує систему підготовки студентів та 

поділяється на кілька етапів. Транспозиційний компонент уможливлює 

застосування набутих у процесі підготовки знань та вдосконалення їх у 

подальшій професійній діяльності.  

Ключові слова: діалогічне навчання, підготовка вчителя у ВНЗ, 

готовність до використання діалогічного навчання, структурні 

компоненти, цільовий, діагностичний, мотиваційний, операційний, 

транспозиційний компонент.  

 

В статье рассмотрены структурные компоненты подготовки 

будущих учителей начальной школы к использованию диалогического 

обучения. Указано, что при определении целевого компонента, 

конкретизируются общие и конкретные цели. Диагностический компонент 

способствует исследованию состояния подготовки студентов в вузах и их 

готовности применять принципы диалогической образования в начальной 

школе. Мотивационный компонент определяет внешние и внутренние 

ориентиры, способствующие желанию использовать диалогическое 

обучение. Операционный характеризует систему подготовки студентов и 

делится на несколько этапов. Транспозиционного компонент делает 

возможным применение приобретенных в процессе подготовки знаний и 

совершенствование их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: диалогическое обучение, подготовка учителя в вузе, 

готовность к использованию диалогического обучения, структурные 

компоненты, целевой, диагностический, мотивационный, операционный, 

транспозиционного компонент. 

 

The article deals with the structural components of future primary school 

teachers training to use dialogic teaching. The following components are defined: 

target, motivational, diagnostic, operational and transpositional. It is indicated 
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that when determining the target component, general and specific goals are 

specified. The diagnostic component promotes investigation of students’ 

readiness in higher educational establishments to use dialogic teaching in 

primary schools. The motivational component characterizes the peculiarities of 

the formation of the future teacher’s aims, connected with systematic mastering 

of new psychological and pedagogical information, positive motivation to study, 

readiness to solve professional tasks, formation of the desire to organize 

educational process of dialogue education for primary school pupils. The 

operational component characterizes the system of students’ training which 

includes the following stages: reproductive, constructive. The transpositional 

component enables the use of acquired knowledge and skills in the process of 

pedagogical practice and their further professional development. 

Key words: dialogic teaching, teachers training in higher educational 

establishments, readiness to use dialogic teaching, structural components, target, 

diagnostic, motivational, operational and transpositional components. 

 

У Концепції Нової української школи зазначено, що варто говорити 

про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як 

коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній 

траєкторії дитини [10]. Тому суттєвих змін зазнає процес підготовки 

майбутніх учителів початкової школи.  

Аналіз педагогічної практики засвідчує, що причинами серйозних 

помилок у роботі часто є незнання студентами різноманітності способів 

організації навчального процесу. Ефективність розв’язання професійно-

педагогічних проблем, як показує досвід, залежить від готовності 

майбутнього вчителя організовувати навчальний процес в початковій школі 

способом керування чи взаємодії.  

Тому для досягнення мети, що поставлена суспільством перед 

освітнім процесом у початковій школі, є необхідність введення діалогічного 

навчання, до якого потрібно спеціально готувати вчителів. 

Проблему підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності 

досліджували А. Алексюк, О. Біда, В. Бондар, В. Володько, О. Дубасенюк, 

М. Євтух, І. Зязюн, Н. Кічук, О. Кіліченко, Л. Коваль, О. Комар, 

А. Кузьмінська, С. Мамрич, Л. Мільто, О. Приходько, С. Сисоєва, Л. Хомич, 

І. Шапошнікова та ін.  

Розробці проблеми професійно-педагогічної підготовки студентів до 

організації діалогічного навчання присвячено праці М. Євтух, В. Масич, 

І. Михайлюк, В. Морозов та ін. 

Організацію діалогічного навчання як способу організації 

педагогічного процесу досліджували А. Алексюк, Л. Бурман, В. Вихрущ, 

Л. Вовк, І. Глазкова, Т. Довженко, С. Золотухіна, М. Кларин, Г. Ковальов, 

Л. Кондрашова, В. Масич, В. Морозов, Г. Троцко та ін. 

Мета статті ‒ обґрунтувати компоненти підготовки майбутніх 
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учителів початкової школи до діалогічного навчання з учнями молодшого 

шкільного віку. 

Перед вищими педагогічними навчальними закладами стоїть важливе 

завдання: організація підготовки майбутніх учителів таким чином, щоб 

студенти засвоювали знання і у них формувалися професійні навички та 

вміння, спрямовані на реалізацію навчально-виховного процесу, 

побудованого за принципами гуманізму, демократизму, коли і вчитель, і 

учні є співтворцями, співорганізаторами, активними учасниками. 

Найповніше даний процес відображає поняття «діалогічне навчання». Воно 

є більш прогресивним порівняно з монологічною формою навчання, 

оскільки впливає на рольову та емоційну сфери, розвиває наполегливість, 

вказує на необхідність самоосвіти [12, с. 133]. 

Вважаємо, що діалогічне навчання – це спосіб організації навчального 

процесу в початковій школі, в основі якого лежить спільна активна 

діяльність учителя та учнів через організацію навчального діалогу при 

певному ситуативному моделюванні інформації [15, с. 56]. 

На думку М. Кларіна, діалогічне навчання стимулює спільну 

діяльність учителя та учня й розвиває здібності суб’єкта цієї діяльності – 

учня чи студента. Вагомим у його поглядах є те, що освітній ріст 

відбувається не однобічно і розвивається не лише той, хто навчається, а 

встановлюється баланс між розвитком учителя й учня. Це, безсумнівно, є 

одним з позитивних факторів діалогічного навчання [6]. 

Д. Хазардом, порівнюючи з традиційним діалогічне навчання 

визначає такі його особливості: основна увага звертається на те, щоб 

«навчити вчитися», бути відкритим усьому новому, розвинути потребу в 

знаннях; навчання –це процес, «подорож» у невідоме; гнучкість та 

інтеграція вікових груп; внутрішній досвід – контекст навчання; 

використання фантазій, вигадки, спонукання до вираження почуттів; 

інтуїтивність заохочується; розподіл на категорії має місце лише в 

перспективному плані, без оцінювання особистості; учитель не тільки 

вчить, але й навчається сам у процесі навчання учнів [4, с. 12]. 

Погоджуємося із думками Г. Ковальова, який вважає діалогічне 

навчання дуже ефективним. Адже основною умовою такого навчання є 

відвертість співбесідників. Якість підготовки майбутніх педагогів до 

діалогічного навчання учнів, рівень їхньої готовності до діяльності, основу 

якої складає навчальний діалог, і до діалогічного спілкування в системі 

«вчитель- учень» багато в чому визначається ступенем сформованості в них 

діалогічних умінь, що виступають важливим показником професіоналізму 

сучасного педагога [7]. 

Тому виникає необхідність спеціальної підготовки майбутніх фахівців 

до організації діалогічного навчання в початковій школі. 

На думку, Л. В. Коваль: «У підготовці майбутніх учителів початкової 

школи необхідне комплексне використання системного, особистісно-
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діяльнісного, технологічного і компетентністних підходів, що «дозволить 

поєднати засоби формування особистісної та професійної складових, які є 

передумовою розвитку індивідуальних здібностей, умінь рефлексувати та 

проектувати власну освітню діяльність, адаптуватися до якісно нових умов, 

працювати в інноваційному середовищі, брати на себе відповідальність і 

відстоювати власну позицію, а отже ‒ відповідати сучасним вимогам 

конкуренції на ринку праці та послуг» [8, с. 9].  

О. О. Абдуліна вважає, що загальнопедагогічна підготовка вчителя – 

це процес учіння студентів у системі навчальних занять з педагогічних 

дисциплін і педагогічної практики й результат, що характеризується певним 

рівнем розвитку особистості вчителя, сформованості загальнопедагогічних 

знань, умінь і навичок. Система загальнопедагогічних знань, умінь і навичок 

є загальною, єдиною необхідною кожному педагогу, зокрема, вчителю 

початкової школи для реалізації його соціально-професійних функцій 

(звідси поняття «загальнопедагогічна підготовка») [1, с. 57]. 

Аналізуючи стан підготовки В. Володько зазначає, що процес 

підготовки майбутнього вчителя на сучасному етапі можна умовно поділити 

на такі основні компоненти: загальна підготовка (методологічно-

розвиваюча); спеціально-професійна (психолого-педагогічна, методична); 

особистісна підготовка (самовиховання особистості майбутнього педагога, 

його самовизначення). Сучасний навчальний план, який відображає зміст 

професійної підготовки майбутнього спеціаліста, передбачає, що важливе 

місце в системі професійної підготовки вчителів належить дисциплінам 

психолого-педагогічного циклу. Виділимо окремо загальнопедагогічну 

підготовку як елемент загальної, спеціально-професійної та особистісної 

підготовки майбутнього вчителя. Результатом такої підготовки є оволодіння 

студентами певним рівнем змістовно-процесуальних та наукових основ 

педагогічної діяльності, формування у них цілісного комплексу 

загальнопедагогічних знань, умінь, навичок [2, с. 35‒37]. 

Аналіз компонентів системи підготовки майбутніх учителів, поданих 

у дослідженнях В. Володька, О. Кіліченко, Г. Коберник, Л. Коваль, 

О. Комар, Н. Кузьміна, В. Морозова, С. Паршук, В. Сластьонін, Л. Хомич, 

та власні дослідження, дають змогу виокремити такі компоненти: цільовий, 

мотиваційний, діагностичний, операційний і транспозиційний. 

Цільовий компонент структури підготовки студентів до використання 

діалогічного навчання у педагогічному процесі початкової школи 

відображає систему, що включає загальну та конкретні цілі. Зазначимо, що 

загальна мета визначає «результати навчання ‒ знання, уміння, навички, 

способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна 

ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна 

продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих 

освітніх компонентів» [5], які необхідні для формування 

конкурентоспроможного, компетентного фахівця. Конкретні цілі 
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характеризуємо за: ознаками (види цілей підготовки до діалогічного 

навчання), часовим інтервалом (стратегічні, тактичні, оперативні), 

способом вимірювання (кількісні та якісні), ступенем повторювання 

(одноразові та багаторазові), ступенем важливості (головні, основні, 

допоміжні, додаткові). 

Діагностичний компонент сприяє дослідженню стану підготовки 

студентів спеціальності «Початкова освіта» ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» до організації 

діалогічного навчання з учнями молодшого шкільного віку та стану 

готовності майбутніх учителів на початку навчання та після освоєння 

запропонованої нами системи підготовки. 

Досліджуючи стан підготовки майбутніх учителів початкової школи 

ми звертали увагу на такі аспекти: на дисципліни, де студентів знайомлять 

із способами організації навчального процесу в ПШ і на спосіб організації 

викладання даних дисциплін. Як показав аналіз навчальних і робочих 

програм дисциплін, елементи ознайомлення із проблемою організації 

зустрічаємо при викладанні «Основ педагогіки», «Дидактики», 

«Педагогічної майстерності», «Педагогічної інноватики» (ОР-бакалавр) та 

«Актуальні проблеми початкової школи» (ОР-магістр).  

Особливу роль при підготовці студентів до діалогічного навчання 

відіграє спосіб організації навчального процесу в ВНЗ. М. Скаткін зазначав, 

що вчителі, як правило навчають учнів так, як їх учили самих. Ось чому 

найкращий спосіб ввести у шкільну практику зміни, нові методи 

викладання, полягає в тому, щоб застосувати ці методи на заняттях з 

майбутніми вчителями [14 , c. 57] 

На думку І. Г. Максименко: «Режим діалогічного навчання на лекціях 

може створюватися шляхом організації їх проблемного читання, 

використання прийомів «висловлення протилежних думок», застосування 

питань на зразок: «А як думаєте ви?», «Хто думає інакше?», «Давайте 

поміркуємо разом…» і тощо. Практичні заняття створюють можливості для 

максимального залучення кожного студента до безпосередньої участі в 

розв’язанні навчальних проблем. Розв’язуючи різноманітні завдання, 

викладачі та студенти в пошуках істини діють разом, хоча часто різними 

способами.» [9]. 

Діагностичний компонент сприяє визначенню рівнів та критеріїв 

готовності майбутніх учителів початкової школи до використання 

діалогічного навчання з учнями молодшого шкільного віку. Існують різні 

підходи до визначення поняття «готовність». Результати аналізу літератури 

дозволяють стверджувати, що вчені по-різному визначають поняття і 

структуру професійної готовності вчителя початкових класів. 

Ми погоджуємося із думкою І. Ф. Ісаєва, А. І. Міщенка, 

М. Г. Резниченко, В. А. Сластьоніна, Є. І. Шиянова, що в готовності 

педагога варто виділити два компонента: теоретична готовність і практична 
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готовність. 

Зокрема, С. У. Гончаренко [3] дає таке формулювання поняття 

професійна готовність студента – це інтегративна особистісна якість та  

істотна передумова ефективності діяльності після закінчення ВНЗ. Учений 

зазначає, що як професійно важлива якість особистості професійна 

готовність є складним психологічним утворенням і включає в себе 

мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий, оцінковий компоненти. 

В. А. Сластьонін та ін. у підручнику «Педагогіка» зауважують, що 

«зміст теоретичної готовності вчителя часто розуміють лише як певна 

сукупність психолого-педагогічних і спеціальних знань. Однак формування 

знань...не самоціль. Знання, що лежать в структурі мертвим вантажем і не 

зібрані в систему, залишаються нікому не потрібним надбанням» [11, с. 43]. 

Тому необхідно звертатися до теоретичної діяльності, яка є проявом 

теоретичної готовності і виявляється в умінні педагогічно мислити. Дане 

уміння, відзначають автори, складається з аналітичних, прогностичних, 

проективних і рефлексивних умінь.  

Практична готовність педагога виражається у зовнішніх (предметних) 

уміннях, тобто в діях, які можна спостерігати. До них відносяться 

організаторські і комунікативні уміння, як зазначають І. Ф. Ісаєва, 

А. І. Міщенка, М. Г. Резниченко, В. А. Сластьоніна, Є. І. Шиянова [11, с. 48]; 

[13, с. 79]. 

На думку вчених, до організаційних умінь належать уміння 

мобілізуючі, інформаційні, розвиваючі, орієнтаційні. До комунікативних 

умінь належать перцептивні уміння, уміння педагогічного спілкування та 

уміння й навики педагогічної техніки. 

Тому для визначення готовності майбутніх учителів до використання 

діалогічного навчання, ми визначаємо рівень засвоєння знань та рівень 

сформованості професійних комунікативних умінь і навичок. 

Мотиваційний компонент визначає особливості формування 

спрямованості майбутнього вчителя, пов’язані з систематичним 

оволодінням нової інформації психолого-педагогічного характеру, 

позитивною мотивацією навчання, відкритістю до нового, готовністю до 

вирішення професійних завдань, із сформованістю бажання організовувати 

педагогічний процес з учнями молодшого шкільного віку з використанням 

діалогічного навчання. Зазначимо, що мотиваційні орієнтири можуть бути 

зовнішні та внутрішні. Зовнішні визначаються бажанням досягнути успішні 

результати діяльності. Внутрішні характеризуються особистісною 

орієнтацією на ефективність власної діяльності. 

Операційний компонент включає у себе систему підготовки 

майбутніх фахівців до використання діалогічного навчання у навчальному 

процесі початкової школи. Вважаємо, що дана система включає такі етапи: 

репродуктивний, конструктивний. На репродуктивному етапі ‒ 

ознайомлення з основними положеннями проблеми та формування 
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репродуктивних навичок та умінь. Студентам пропонується система 

професійно-навчальних ситуацій, які їм за допомогою імітаційного 

моделювання необхідно програти та проаналізувати. 

На конструктивному етапі даються самостійні пошукові завдання, 

використовуються у навчальному процесі інтерактивні методи навчання. 

Особливе значення на цьому етапі відіграє використання професійно-

педагогічного тренінгу та професійно-навчальних ситуацій, які варто 

розв’язувати за допомогою ситуативного моделювання, case-study, кейс-

методу. 

Важливою умовою реалізації операційного компоненту є обов’язкова 

взаємодія викладача і студентів у навчальному процесі.  

Транспозиційний компонент уможливлює застосування набутих у 

процесі підготовки знань та сформованих умінь і навичок у процесі 

педагогічної практики та поширення їх у подальшій професійній діяльності.  

Підсумовуючи зазначимо, що формування професійності майбутнього 

учителя початкової школи у використанні діалогічного навчання 

зорієнтовано на: теоретичний аспект (засвоєння системи базових знань з 

теорії та практики педагогічної професійної діяльності і, зокрема, способів 

використання діалогічного навчання у початковій школі); практичний 

аспект (формування системи базових і конкретних професійних умінь та 

навиків); особистісний аспект (розвиток професійної «Я-концепції», 

професійної рефлексії).  

Перспективи подальших досліджень убачаємо у конкретизації 

педагогічних вимог до підготовки майбутніх учителів до організації 

діалогічного навчання в початковій школі. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

 

УДК 37.016:796 

Галина Безверхня 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ 

НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ  

 

У статті обґрунтовано ефективність використання елементів 

ритміки і хореографії на уроках фізичної культури дітей молодшого 

шкільного віку в сільській школі. Проведено системний аналіз шкільних 

програм з фізичної культури. З’ясовано, що у молодшому шкільному віці 

необхідно пробудити у дитини інтерес до розширення діапазону своїх 

фізичних можливостей за рахунок оволодіння основами техніки фізичних 

вправ, способів їх виконання і дій. Розвиток рухових координацій – один із 

пріоритетних напрямів процесу фізичної підготовки дітей молодшого 

шкільного віку сільської школи. 

Ключові слова: молодший шкільний вік, урок фізичної культури, 

сільська школа, ритміка, хореографія, фізичний розвиток, фізкультурно-

оздоровчі заняття, рухова активність, фізична активність, здоров’я.  

 

В статье обоснована эффективность использования элементов 

ритмики и хореографии на уроках физической культуры детей младшего 

школьного возраста в сельской школе. Проведен системный анализ 

школьных программ по физической культуре. Установлено, что в младшем 

школьном возрасте необходимо пробудить у ребенка интерес к 

расширению диапазона своих возможностей за счет овладения основами 

техники физических упражнений, способов их выполнения и действий. 

Развитие двигательных координаций – одно из приоритетных направлений 

процесса физической подготовки детей младшего школьного возраста 

сельской школы. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, урок физической 

культуры, сельская школа, ритмика, хореография, физическое развитие, 

физкультурно-оздоровительные занятия, двигательная активность, 

физическая активность, здоровье. 

 

The article substantiates the effectiveness of the use of elements of rhythm 

and choreography at the lessons of physical education of children of elementary 

school age in rural schools. System analysis of school curricula in physical 

culture was conducted. It is found out that at junior school age it is necessary to 

awaken the child’s interest in expanding the range of their physical abilities by 
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mastering the basics of technique of physical exercises, ways of their execution 

and actions. The development of motor coordination is one of the priority 

directions of the process of physical training of children of elementary school age 

in rural schools. In order to increase the effectiveness of the influence of physical 

education on the development of the school students are looking for new 

approaches to the syllabus and planning of new methodological techniques and 

tools that activate the interest of students to the lessons of physical culture and 

sports. Therefore one such approach can be an attempt to build a process of 

physical education of schoolchildren in a rural school based on the use of 

elements of rhythm and choreography in the system of physical education lessons. 

Key words: junior school age, lesson of physical culture, village school, 

rhythm, choreography, physical development, physical education and fitness 

classes, motor activity, physical activity, health. 

 

Відомо, що в сучасних умовах розвитку суспільства значно зростає 

роль фізичного виховання та спорту для дітей, яка спрямована на вирішення 

завдань оздоровлення та гармонійного розвитку підростаючого покоління.  

Сучасна система фізичного виховання характеризується безперервністю 

процесу, має чітко зорієнтовану оздоровчу спрямованість і, таким чином, 

визначає результат педагогічного управління, досягнення оптимального 

фізичного стану як критерію ефективності вирішення оздоровчих завдань. 

Для вирішення завдань оздоровчої спрямованості необхідні знання 

можливостей організму дитини. 

Засоби фізичної культури посідають чільне місце у системі 

профілактичних заходів, спрямованих на корекцію здоров’я, рівень якого у 

зв’язку з наслідками урбанізації, негативними екологічними впливами, 

стресовими діями та іншими чинниками останнім часом мають тенденцію 

до зниження: зростає захворюваність серед дитячого та дорослого 

населення, скорочується тривалість життя. 

Молодший шкільний вік – найбільш відповідальний період у процесі 

формування фізичної культури дитини. Саме у цьому віці закладаються 

основи культури рухів, успішно засвоюються нові, раніш невідомі вправи і 

дії, фізкультурні знання, зміцнюється фундамент здоров’я та розвиваються 

фізичні якості, необхідні для ефективної участі у різних формах рухової 

активності (В. Г. Арефʼєв, Г. В. Безверхня, Т. Ю. Круцевич, 

В. В. Столітенко). 

У молодшому шкільному віці починається формування інтересів і 

нахилів до конкретних видів фізичної активності, виявляється специфіка 

індивідуальних моторних виявів, схильність до тих чи інших видів спорту. 

А це створює умови для успішної фізкультурно-спортивної орієнтації 

школярів (В. К. Бальсевич, Г. В. Безверхня, В. А. Запорожанов, 

Т. Ю. Круцевич). 

На сьогоднішній день пріоритетними стають не просто фізичний 
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розвиток школяра, засвоєння ними різних вмінь і навичок, а формування 

фізичної культури особистості, виховання потреби в здоровому способі 

життя, орієнтування на свідоме зміцнення здоров’я (О. В. Андреєва, 

Н. В. Москаленко). 

Використання елементів ритміки і хореографії сприяє корекції фігури, 

постави, розвитку фізичних якостей учнів, а також допомагає корегувати 

фізичні недоліки й психоемоційні стани (перевтомлення, надмірне 

збудження, м’язову в’ялість, викривлення хребта та ін.). Використання 

вправ ритміки і хореографії із супроводом музики дозволяє розвинути уяву, 

виховати красу й виразність рухів, відчути чіткість м’язових зусиль, і все це – 

на фоні формування у дітей позитивних емоцій, а також знань та умінь у 

галузі фізичного й естетичного виховання (Т. Т. Ротерс). 

З метою підвищення ефективності впливу фізичного виховання на 

розвиток організму школярів у наш час вченими ведуться пошуки нових 

підходів до складання навчальних програм і планування (О. В. Андрєєва, 

О. О. Власюк); визначаються результативніші форми організації діяльності 

школярів та ведуться пошуки нових методичних прийомів і засобів, що 

активізують інтерес учнів до уроків фізичної культури і спорту 

(Г. В. Безверхня, Л. В. Волков).  

Тому, одним із таких підходів може стати спроба побудувати процес 

фізичного виховання школярів сільської школи на підставі використання 

елементів ритміки і хореографії у системі уроків фізичної культури. 

Мета статті – обґрунтувати ефективність використання елементів 

ритміки і хореографії на уроках фізичної культури дітей молодшого 

шкільного віку в сільській школі. 

Найважливішим важелем зміцнення та збереження здоров’я дітей є 

оптимальна рухова активність, яка формується з раннього дитинства в сім’ї 

та закріплюється в школі [1]. 

Фізична активність – складова частина здорового способу життя. Вона 

трактується як діяльність індивідуума, що спрямована на досягнення 

фізичної досконалості, і характеризується конкретними якісними і 

кількісними показниками. Поняття «фізична активність» в більшій мірі 

відображує соціально мотивоване відношення людини до фізичної культури 

[1; 4]. Звісно, мета фізичної освіти відбивається також в досягненні певного 

рівня фізичної активності. На думку В. К. Бальсевича, фізична активність 

людини повинна розглядатися як головна сфера формування фізичної 

культури особистості [6].  

Поняття «рухова активність» визначається як будь-який рух тіла, що 

виконують скелетні м’язи, в результаті якого відбувається достовірне 

збільшення енергетичних витрат вище рівня основного обміну [4]. 

У теперішній час доведене положення про недостатність фізичних 

навантажень  школярів, що несприятливо відбивається на їх розвитку і стані 

здоров’я. 
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Потреба дитини в рухах виявляється в організованих (різні види 

фізичного виховання і спорту) і неорганізованих (спонтанна м’язова 

діяльність) формах рухової активності. Для забезпечення всебічного 

гармонійного розвитку дітей, зміцнення їх здоров’я необхідно, щоб рухи 

були оптимальними за різноманітністю, кількісними і якісними 

параметрами кожного з них [1]. 

Протягом життя рухова активність людини має різне значення. В 

дитячому віці вона визначає нормальний ріст і розвиток організму, 

найбільш повну реалізацію генетичного потенціалу, підвищує опірність 

захворюванням. Саме в цей період росту організм найбільш чутливий до 

впливу несприятливих факторів навколишнього середовища, в тому числі і 

до обмеження рухової активності [1; 4]. 

Багато авторів вважає, що обмеження рухового режиму школярів є 

однією з основних причин розвитку різних відхилень в стані здоров’я дітей. 

На великий відсоток порушень постави у дітей шкільного віку 

вказують багато авторів. Вони вважають, що попередження сколіозу, 

профілактика і лікування порушень постави і на сьогодні залишається 

однією з актуальних проблем шкільної гігієни [2]. 

Особливо багато дітей з викривленням хребта спостерігається серед 

школярів молодших класів, тому що найбільшу рухливість має хребет у 

дітей 6–9-річного віку. Мала рухливість і довготривале перебування за 

партою в школі і за столом вдома сприяють порушенню постави, деформації 

хребта [4]. 

Одна з основних причин порушень постави полягає в обмеженні 

рухового режиму дітей і недостатній увазі до фізичного виховання. 

Для вирішення задач оздоровчої спрямованості необхідна організація 

раціонального рухового режиму. В літературі останніх років обговорюється 

питання про величину рухової активності, яка необхідна для нормальної 

життєдіяльності в різні вікові періоди. Під нормою рухової активності в 

дитячому віці визнана така величина, яка повністю задовольняє біологічні 

потреби в рухах, сприяє можливостям підростаючого організму, його 

розвитку і зміцненню здоров’я. 

А. Г. Сухарев виділив таку класифікацію рухової активності: 

1) низького рівня (14 % рухового компоненту в режимі доби 

школярів); 

2) середнього (15–19 % добового бюджету, що складає 100–150 

годин на рік); 

3) високого (20–24 % добового бюджету). Тривалість обов’язкових 

форм занять фізичними вправами регламентується навчально-тренувальним 

процесом і складає 6–15 навчальних годин на тиждень (1–2 години на день 

або 200‒800 годин на рік); 

4) максимального (25 % і більше), що складає 1000 навчальних годин 

на рік або більше 20 годин на тиждень. Такий рівень рухової активності 
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можна створити тільки за рахунок великого об’єму цілеспрямованої рухової 

активності, тобто навчально-тренувального процесу. 

Задача оптимізації рухової активності дітей – сприятливий вплив на 

зростаючий організм, зміцнення здоров’я, підвищення працездатності 

підростаючого покоління. Провідними критеріями оптимізації є 

задоволення біологічної потреби в рухах, відповідність функціональних 

можливостей системам організму, що гетерохронно розвиваються, з 

урахуванням умов навколишнього середовища. 

У роботах багатьох авторів доведено, що при заняттях фізичними 

вправами в організмі школяра виникають реакції, які отримали назву 

моторно-вісцеральних рефлексів, тобто імпульси з працюючих м’язів, які 

адресовані внутрішнім органам. Ці реакції виражені настільки сильно, що 

дозволяють розглядати фізичні вправи як силу, що діє через м’язи на рівень 

обміну речовин і діяльність найважливіших функціональних систем 

організму [4]. 

Фізичні вправи сприяють удосконаленню діяльності серцево-

судинної і дихальної систем: посиленню току крові до серця, покращенню 

ритмічності його скорочень і розвитку здатності пристосуватись до різкої 

зміни навантаження, більш «економній» реакції, виявленій сполукою між 

змінами пульсу і артеріального тиску, значному прискоренню 

відновлювальних процесів, зниженню ЧСС; розвитку рухливості грудної 

клітки, поглибленню дихання, стійкості його ритму, збільшенню ЖЄЛ, 

покращенню носового дихання, правильному функціонуванню внутрішніх 

органів [6]. 

У крові в дітей, які займаються фізичними вправами, збільшується не 

тільки кількість лейкоцитів, але й підвищується їх здатність захоплювати і 

нівелювати хвороботворні організми. Ось чому у школярів-спортсменів 

захворюваність нижче, ніж у їх ровесників [1; 3]. 

Звісно, що м’язова діяльність є одним з найсильніших впливів на 

функції і структури і, насамперед, на опорно-руховий апарат людини, зміни, 

які безпосередньо виявляються в покращенні форм тіла. 

У багатьох фізіологічних дослідженнях реакції дитячого організму на 

навантаження висловлюється єдина думка експертів про те, що організм 

дитини легко переносить нетривалі навантаження. Встановлено, що 

відновлювальні процеси у дітей протікають інтенсивно. 

Систематичні заняття фізичними вправами із застосовуванням 

засобів, які забезпечують перцепцію просторо-часових параметрів руху 

(поточна інформація, кореляція, коментування), приводять до покращення 

точності сприйняття просторових характеристик на 40–50 %, часових – на 

30 %, силових – на 35 % [6]. 

Дослідженнями Л. Зарічанської та Л. Завацької [2] визначено, що для 

підвищення рухової активності молодших школярів і формування у них 

потреб до систематичних занять фізичною культурою рекомендовано 
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використовувати: 

– механізм формування звичок поведінки, який передбачає введення 

в діяльність дітей систематичного виконання індивідуальних завдань з 

фізичної культури та перевірки їх результатів; 

– оцінку результатів фізичної активності, яка повинна фіксувати 

зміни, що відбуваються під впливом систематичних занять; 

– емоційний фактор і враження від відвідування спортивних чи 

інших фізкультурних заходів; 

– наслідування позитивних прикладів фізичного вдосконалення від 

батьків, ровесників; 

– врахування інтересів і бажань учнів під час вибору видів фізичних 

вправ, що сприятиме отриманню позитивних емоцій від фізичної 

активності. 

Один із резервів удосконалення рухового режиму – розробка 

наступності всіх форм фізичного виховання.  

Сьогодні в Україні близько 20–27 % дітей відносяться до категорії 

часто і довго хворіючих.  

Зберегти і зміцнити здоров’я дітей та молоді є надзвичайно важливим, 

оскільки за оцінками фахівців близько 75 % хвороб дорослих є результатом 

умов життя у дитячому та юнацькому віці.  

Охорона здоров’я підростаючого покоління – є важливішим 

державним завданням, а тому потрібен новий системно-структурний підхід 

до вивчення даної проблеми для розуміння специфічних особливостей 

будови і росту організму, що формується [4].  

Мета фізичного виховання – гармонійний розвиток особистості, 

всебічне удосконалення рухових здібностей, зміцнення здоров’я, 

забезпечення творчого довголіття. Одним із його засобів є елементи ритміки 

і хореографії, які сприяють естетичному вихованню, формують поняття про 

чарівність тіла, виховують смак, музикальність 5.  

Виділяють хореографічну і музично-ритмічну підготовку: 

Хореографічна підготовка. Хореографія – все те, що відноситься до 

мистецтва танцю. У розділ хореографічної підготовки входять елементи 

класичного, народного, історико-побутового та сучасного танців, які 

виконуються у вигляді екзерсису з опорою та на середині. 

Музично-ритмічна підготовка. Цей вид підготовки полягає у 

намаганні виховання виразного аспекту техніки з рухів. Детальна шліфовка 

повинна співпадати з роботою над виразом емоційно-смислового змісту 

музики. Музично-ритмічна підготовленість складається з трьох компонентів: 

1) з вміння узгоджувати рухи з музичним ритмом; 2) з емоційного 

сприйняття мелодії; 3) з вмінням передавати рухами інтонації музичної 

теми. 

Засоби: танці, гра під музику, вправи з предметом та без предмета. 

В залежності від ступеню складності вправи умовно поділяють на два 
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види: вправи без предмета та вправи з предметом 5. Вправи без предмета 

розділяють на прості та складні вправи.  

Прості вправи: 

– рухи на розслаблення – є виразними засобами, які поєднанні з 

виконанням інших вправ. Використовують вправи на розслаблення, рухи 

руками, тулубом, на рівновагу; 

– ходьба (звичайна, на півступнях, п’ятках, на внутрішній та 

зовнішній стороні ступні, гострий крок, пружній, перекатний, високий, 

випадами, у напівприсіді, присіді); 

– біг (звичайний, із «закиданням» гомілки, з високим підніманням 

стегна); 

– партерні рухи – ці елементарні положення використовуються в 

якості виразкового елементу вправи (сидіння, положення лежачи на животі, 

спині,боці); 

– елементи танцю. До них відносяться прості рухи: напівприсід, 

присід, виставлення ноги на «носок», малі махи, різні згинання, плавні  

згинання з напівприсідом на опорну ногу, колові рухи ногою по підлозі, 

повітрі, махи та інше. Використовуються елементи бальних танців: вальс, 

мазурка, полька, танго; народні танці та ін. 5. 

Складні вправи: 

– хвилі: руками, тулубом, цілісні хвилі (вперед, у бік, зворотні); 

– махи: руками, ногами, тулубом, цілісні, активні (з фінальною 

крапкою); пасивні (угасання, перехід у наступний рух з меншою 

амплітудою). Дві фази: згинання та розгинання; 

– стрибки – характеризуються фазою польоту, або безопорним 

положенням тіла після відштовхування з приземленням: маленькі стрибки, 

високі стрибки з двох ніг, високі махові стрибки, стрибки з махом, зі 

складним обертом, перекидні, складні; 

– рівноваги – це різновид стійок на ногах, виконаних в умовах, які 

потребують розвитку навичок збереження стійкості: на півступнях, на одній 

нозі. По класифікації: передня, бокова та задня, горизонтальна та 

вертикальні, зі зміною положення та без. На колінах, у присіді, «турлян» на 

півступнях; 

– оберти – обертальні рухи навколо вертикальної осі тіла, на одній 

або двох ногах. Бувають прості (переступання, стрибками на двох ногах, на 

одній нозі); з плоским вимахом, з коловим вимахом ноги, у присіді; 

– акробатика – це такі елементи як колесо, переворот вперед, назад, 

стійка на грудях, на ліктях. Півакробатика – перекид, боковий перекид [5]. 

Вправи з предметами є важливою складовою музично-ритмічної 

підготовки. У теперішній час налічується п’ять видів предметів: скакалка, 

обруч, м’яч, булава та стрічка, які широко застосовуються у заняттях 

ритмікою. 

Вправи ритмікою являють собою вільне переміщення по площадці, 
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яке включає в себе елементи танцю, пластики, міміки, пантоміміки, 

ритмічно узгоджених з музикою рухів без предмету та з предметом, а також 

деякі елементи легкої стилізованої акробатики, яка відповідає змісту 

програми з фізичної культури. Таким чином, предметом вивчення у ритміці 

і хореографії є мистецтво виразного руху. 

Один із напрямків сучасної концепції фізичного виховання 

спрямований на те, щоб домогтися більш високих результатів фізичної 

підготовленості на основі реалізації принципово нових підходів, засобів, 

технологій, де головним є складна робота з формування зацікавленого 

відношення до процесу самовдосконалення, створення умов для оволодіння 

способами удосконалення своєї тілесності. 

На сьогоднішній день пріоритетними стають не просто фізичний 

розвиток школяра, придбання ним різних вмінь та навичок, а формування 

фізичної культури особистості, виховання потреби в здоровому способі 

життя, орієнтування на свідоме зміцнення здоров’я [6]. 

Важливе завдання сучасної педагогіки фізичного виховання – 

формування інтересу до нових форм рухової активності у дітей. Необхідно 

забезпечити фізкультурну орієнтацію дитини нарівні зі спортивним 

відбором. 

Принцип оздоровчої спрямованості зобов’язує спеціалістів з фізичної 

культури і спорту так організовувати фізичне виховання, щоб воно 

виконувало і профілактичну, і розвиваючу функцію. Це означає, що за 

допомогою фізичного виховання необхідно: 

– удосконалювати функціональні можливості організму, 

підвищуючи його працездатність і опірність несприятливим впливам; 

– компенсувати нестачу рухової активності, що виникає в умовах 

сучасного життя [1]. 

Дослідження, що спрямовані на вивчення проблеми підвищення 

ефективності організації процесу фізичного виховання у молодших класах 

сільської школи, набувають особливої актуальності, оскільки саме у 6–10 

років закладається фундамент здоров’я людини, формується його ставлення 

до фізичної культури. Вік від 6 до 10 років є сприятливим для формування 

практично всього спектру фізичних якостей, які реалізуються у фізичній 

активності людини. Якщо такого закладання у цей період не відбулося, то 

час для формування рухової та фізіологічної основи майбутнього 

потенціалу людини можна вважати остаточно втраченим. 

Проте не всі діти займаються спортом, вони рухаються недостатньо, 

що негативно впливає на здоров’я і рухову підготовленість. Все це 

обумовлює необхідність впровадження на уроках фізичної культури 

елементи різних видів спорту, особливо нестандартного напрямку. 

У молодшому шкільному віці необхідно пробудити у дитини інтерес 

до розширення діапазону своїх фізичних можливостей за рахунок 

оволодіння основами техніки фізичних вправ, способів їх виконання і дій. 
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Розвиток рухових координацій – один із пріоритетних напрямів процесу 

фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку сільської школи. 

Незважаючи на численні дослідження, спрямовані на пошук засобів 

підвищення ефективності фізичного виховання учнів молодших класів, 

подальшого вивчення потребує пошук інноваційних підходів до організації 

занять фізичними вправами з урахуванням інтересів та вікових 

особливостей дітей.  
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ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС  

ЯК ЗАСІБМЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 

 

У статті розглядається проблема підвищення ефективності 

методичної підготовки майбутнього вчителя хімії профільної школи в 

умовах сучасного освітнього середовища. На основі аналізу науково-

методичної літератури із проблеми дослідження з’ясовано особливості 

розробки та використання електронних навчально-методичних комплексів. 

Запропоновано структуру та зміст електронного навчально-методичного 

комплексу з навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у старшій 

профільній школі» як одного із засобів методичної підготовки майбутнього 

вчителя хімії. 

Ключові слова: електронний навчально-методичний комплекс, 

методика навчання хімії у старшій профільній школі, підготовка 

майбутнього вчителя хімії, вища школа. 

 

В статье рассматривается проблема повышения эффективности 

методической подготовки будущего учителя химии профильной школы в 

условиях современной образовательной среды. На основе анализа научно-

методической литературы по проблеме исследования выяснены 

особенности разработки и использования электронных учебно-

методических комплексов. Представлены структура и содержание 

электронного учебно-методического комплекса учебной дисциплины 

«Методика обучения химии в старшей профильной школе» как одного из 

средств методической подготовки будущего учителя химии. 

Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, 

методика обучения химии в старшей профильной школе, подготовка 

будущего учителя химии, высшая школа. 

 

The article reviews the problem of increase of efficiency of methodical 

training of future teacher of chemistry of profile school in the conditions of 

modern educational environment. The purpose of the article is opening of 

structure and content of electronic educational methodical complex of 

educational discipline «Methods of teaching of chemistry at senior profile school» 

as one of facilities of methodical preparation of future teacher of chemistry. Based 

on the analysis of scientific-methodical literature on the research problem 

clarified features of the development and use of electronic educational-

methodical complex. The concept «electronic educational methodical complex» 

is defined. The structure and content of electronic educational methodical 
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complex of educational discipline «Methods of teaching of chemistry at senior 

profile school» is presented. This educational resource consists of four blocks: 

methodical, educational, additional materials, and also control of knowledges. 

Key words: electronic educational methodical complex, methods of 

teaching of chemistry at senior profile school, training of future teacher of 

chemistry, higher school. 

 

Основним напрямом модернізації системи вищої освіти України 

відповідно до вимог Болонського процесу є інтеграція в європейський 

освітній простір та зростання професійного рівня майбутніх фахівців. 

Проблема реформування вищої освіти пов’язана не лише з удосконаленням 

структури та змісту підготовки здобувачів (бакалаврів та магістрів), але й з 

використання нових методів та засобів навчання, зокрема на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Широке використання в освітньому процесі сучасних інформаційних 

технологій актуалізували створення електронних навчально-методичних 

комплексів з навчальних дисциплін як ефективного засобу організації 

пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах. Не 

зважаючи на значний дидактичний потенціал електронного навчально-

методичного комплексу (ЕНМК), даний освітній ресурс недостатньо 

використовується в підготовці майбутніх вчителів хімії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що деякі дидактичні 

та методичні аспекти розробки електронних навчально-методичних 

комплексів та їх впровадження у навчальний процес підготовки фахівців 

різних галузей є предметом дослідження ряду авторів: Ю. В. Бикова, 

О. П. Буйницької, І. М. Галагана, Р. С. Гуревича, М. Ю. Кадемії, 

А. П. Кобисі, В. П. Короля, О. В. Мацейко та ін..  

Однак, нині у сучасній теорії та методиці навчання хімії відсутні 

дослідження, що розкривають особливості розробки та застосування 

електронних навчально-методичних комплексів у методичній підготовці 

майбутнього вчителя хімії профільної школи. 

Мета статті полягає у розкритті структури та змісту електронного 

навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Методика 

навчання хімії у старшій профільній школі» як одного із засобів методичної 

підготовки майбутнього вчителя хімії профільної школи. 

Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив, що на даний час 

немає єдиного означення поняття «електронний навчально-методичний 

комплекс», проте можна виокремити декілька підходів до його тлумачення. 

Так, різні автори під «електронним навчально-методичним комплексом» 

розуміють: а) засіб навчання [1]; б) інформаційний освітній ресурс [3; 4; 8]; 

в) дидактичну систему [5]; г) сукупність навчально-методичних матеріалів 

як модель освітнього процесу [6; 7]. 

На основі дидактичного підходу під електронним навчально-
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методичним комплексом розуміємо засіб навчання, що створено з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення 

ефективності формування професійної компетентності студентів певної 

спеціальності в умовах вивчення конкретного навчального предмету, і який 

може бути застосований для реалізації усіх компонентів методичної 

системи підготовки фахівців у ВНЗ. 

На думку М. Дольме, електронний навчально-методичний комплекс 

«дозволяє не тільки максимально використовувати всі наявні можливості 

для засвоєння інформації, систематизувати наукові відомості, оперативно 

закріплювати отримані знання на практиці, а й забезпечувати системний 

підхід до дидактичного процесу, висвітлювати досліджувані питання з 

різних сторін, формувати універсальні навчальні дії студентів і підвищувати 

їх методичну компетентність» [4, с. 100]. 

Огляд досліджень з проблеми використання електронних навчально-

методичних комплексів дозволив виділити основні вимоги до його 

побудови і функціонування: 

1) відповідність діючій навчальній програмі; 

2) наявність матеріалів діючих підручників; 

3) забезпечення систематичного підходу до навчального процесу; 

4) формування універсальних навчальних дій студентів; 

5) забезпечення поточного та підсумкового контролю; 

6) підвищення рівня професійної компетентності студентів.   

З психолого-педагогічної точки зору до електронних освітніх ресурсів 

висуваються наступні вимоги: 

1) побудова з урахуванням таких особливостей пізнавальних 

процесів: сприйняття – переважно зорове, також слухове і дотикове; увага, 

її стійкість, концентрація, переключення, розподіл та обсяг; мислення – 

теоретичне понятійне та образне, практичне наочно-образне та наочно-

дієве; пам’ять – короткочасна, оперативна, довготривала, явище заміщення 

інформації в короткочасній пам’яті;  

2) спрямованість на розвиток як образного, так і логічного мислення; 

3) конструювання у відповідності до наявних у студентів системи 

знань [9]. 

Використання електронних навчально-методичних комплексів у 

професійній підготовці майбутніх педагогічних працівників, на думку 

І.М. Галагана, дозволяє: 

– постійно вдосконалювати зміст навчальних дисциплін, вносити 

зміни в традиційну методику навчання дисциплін; 

– підвищувати швидкість оволодіння студентами знаннями, за 

рахунок особливого структурування навчальної інформації; 

– реалізувати позитивну мотивацію навчання, що сприяє 

особистісному розвитку студентів за рахунок збільшення частки 

самостійної, дослідницької роботи; 
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– формувати пізнавальний інтерес та професійну мотивацію 

студентів за рахунок оволодіння ними новими засобами, прийомами роботи 

з ІКТ, тим самим, створюючи умови для якісної професійної підготовки 

студентів; 

– розширювати доступ до додаткових інформаційних матеріалів за 

допомогою роботи в освітніх мережах, мережі Інтернет тощо [2, c. 187]. 

Для організації навчально-пізнавальної діяльності студентів і 

забезпечення підвищення її ефективності з навчальної дисципліни 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» нами розроблено 

відповідний електронний навчально-методичний комплекс. 

Метою створення електронного навчально-методичного комплексу з 

дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній школі» є 

надання студентам повного комплексу навчально-методичних матеріалів 

для успішного засвоєння ними системи знань, умінь і навичок з організації 

пізнавальної діяльності з хімії учнів старшої профільної школи та 

формування методичної компетентності майбутнього вчителя хімії. 

Структура ЕНМК з дисципліни «Методика навчання хімії у старшій 

профільній школі» представлена чотирма основними блоками: методичні 

матеріали, навчальні матеріали, контроль знань та додаткові матеріали (рис.1).  

У блоці «Методичні матеріали» представлені навчальна та робоча 

навчальна програми вивчення дисципліни «Методика навчання хімії у 

старшій профільній школі», в яких наведено: опис навчальної дисципліни, 

мета і завдання її вивчення, основні вимоги до засвоєння знань та умінь 

студентів, зміст навчального матеріалу дисципліни, тематичний план 

вивчення навчальної дисципліни, тематика лабораторних занять, 

самостійної роботи та індивідуальних завдань, методи організації навчання 

та контроль навчальних досягнень студентів, критерії оцінювання, таблицю 

з розподілом балів, по темах які отримують студенти, методичне 

забезпечення навчальної дисципліни, список основної і додаткової 

літератури, електронних ресурсів тощо. 

Основною інформаційною складовою ЕНМК є блок «Навчальні 

матеріали», який включає лекції, лабораторні заняття та самостійну роботу 

студента. Сторінка «Лекції» представлена у вигляді авторського 

електронного посібника, який складається із 8 тем (та мультимедійних 

презентацій до них):  

1. Теоретичні основи організації профільного навчання хімії у 

загальноосвітніх навчальних закладах.  

2. Методика організації профільного навчання хімії у 

загальноосвітній школі сільської місцевості.  

3. Методичні особливості навчання хімії у різнопрофільних класах 

на рівні стандарту та академічному рівні.  

4. Методичні особливості навчання неорганічної хімії на 

профільному рівні.  
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Рис. 1. Структура ЕНМК з дисципліни «Методика навчання хімії у старшій 

профільній школі» 
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5. Методичні особливості навчання органічної хімії на 

профільному рівні.  

6. Методика вивчення теми «Узагальнювальне повторення 

найважливіших питань курсу хімії» на профільному рівні.  

7. Курси за вибором з хімії як умова реалізації індивідуальної 

освітньої траєкторії учнів профільної школи.  

8. Спеціальні курси з хімії у старшій профільній школі. 

Конспекти лекцій представлені у форматі PDF, що дозволяє 

студентам працювати з ними за допомогою будь-якого доступного 

мобільного пристрою у зручний для них час. З метою забезпечення 

наочності навчального матеріалу як засіб візуалізації до кожної лекції 

представлені мультимедійні презентації, що містять систематизовану та 

структуровану навчальну інформацію у вигляді інтерактивних схем та 

таблиць, доповнених об’єктами Смарт-Арт. 

Сторінка «Лабораторні заняття» містить авторські методичні 

розробки 14 лабораторних занять, представлених у форматі PDF, що 

дозволяє полегшити перегляд та друк документа з ПК. У структурі кожного 

лабораторного заняття виокремлено запитання для обговорення 

теоретичного матеріалу, завдання для аудиторної роботи та завдання 

самостійної позааудиторної роботи, список рекомендованої літератури. 

Оскільки лабораторні заняття передбачають відпрацювання методики 

проведення хімічного експерименту, передбаченого програмою з хімії для 

профільної школи, кожна інструкція проведення лабораторного досліду 

доповнена скрінкастами, розміщеними на сайті соціального сервісу 

Youtube. Такий підхід дає можливість студенту при підготовці до 

лабораторного заняття проаналізувати методику проведення хімічного 

експерименту, переглянувши його відеозапис, або ж відновити його у 

пам’яті при підготовці до підсумкового контролю, проведенні уроків. 

Сторінка «Самостійна робота» містить теоретичний матеріал для 

самостійного опрацювання, перелік завдань і запитань та тематику 

індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів. 

Блок «Контроль знань» складається з трьох розділів: 1) тестові 

завдання, 2) завдання для модульного контролю, 3) запитання до екзамену. 

У розділі «Тестові завдання» наведенні тестові завдання різних видів  

(з одним варіантом відповіді, з множинною відповіддю, на встановлення 

відповідності та послідовності) з кожної теми навчальної дисципліни, які 

можуть бути використанні студентами для самоконтролю, а викладачем –

для проведення поточного та модульного контролю.  

Розділ «Завдання для модульного контролю» включає зразки 

теоретичних питань, тестових завдань, розрахункових задач та методичних 

завдань, які виносяться на модульну контрольну роботу. 

Блок «Додаткові матеріали» охоплює навчальні матеріали, що 

використовуються студентами як довідникові під час лабораторних занять 
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та самостійної роботи. Даний блок містить: навчальні програми з хімії для 

старшої школи (рівня стандарту, академічного рівня, профільного рівня та 

класів з поглибленим вивченням предмету) та курсів за вибором і 

факультативів; підручники з хімії для старшої школи, які забезпечують 

реалізацію інваріативної та варіативної складової курсу хімії старшої 

школи; навчально-методичні розробки (розробки планів-конспектів уроків, 

методичні матеріали для проведення курсів за вибором та спецкурсів тощо); 

навчальні посібники (електронні варіанти навчально-методичних 

посібників, додаткової навчальної та довідникової літератури); відеотеку 

(відеозаписи уроків хімії та хімічного експерименту, передбаченого 

навчальною програмою з хімії для старшої профільної школи). 

Практика використання вище описаного електронного навчально-

методичного комплексу підтверджує доцільність та необхідність розробки 

подібних засобів навчання як однієї з педагогічних умов підготовки 

майбутнього вчителя хімії. Актуальність створення електронного 

навчально-методичного комплексу обумовлена наявною в вищій школі 

тенденцією до скорочення кількості аудиторних годин та збільшенням 

обсягу самостійної роботи студентів. 

Отже, впровадження в освітній процес електронного навчально-

методичного комплексу є необхідною умовою підвищення ефективності 

навчання у вищій школі та формування методичної та інформаційно-

комунікаційної компетентностей майбутніх учителів хімії профільної 

школи. Це пов’язано з тим, що ЕНМК обумовлюють інтенсифікацію, 

індивідуалізацію та диференціацію процесу навчання студентів, зростання 

рівня їх пізнавальної активності, а також забезпечують розвиток у студентів 

навичок самоосвіти, мобільності в умовах інформаційного суспільства, що 

загалом сприяє особистісному та професійному розвитку майбутнього 

вчителя хімії, його конкурентоспроможності на ринку праці.  

Подальші дослідження плануємо спрямувати на розробку методики 

використання комп’ютерно орієнтованих технологій навчання у методичній 

підготовці майбутніх учителів хімії. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Буйницька О. П. Використання електронних навчально-методичних 

комплексів у процесі фахової підготовки студентів [Електронний 

ресурс] / О.П. Буйницька // Інформаційні технології і засоби навчання. 

2011. – № 5 (25). Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/ 

itlt/article/view/527/442 

2. Галаган І. М. Реалізація педагогічної взаємодії у середовищі 

електронних навчально-методичних комплексів при вивченні фахових 

дисциплін / І. М. Галаган // Міжнародний науковий форум: соціологія, 

психологія, педагогіка, менеджмент. – 2015. – Вип. 18. – С. 184‒191. 

3. Галаган І. М. Методична система навчання інформатичних дисциплін 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/527/442
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/527/442
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Галаган%20І$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73899
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73899


 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 59 

майбутніх учителів технологій з використанням електронних 

навчально-методичних комплексів : автореферат дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.02 / І. М. Галаган; Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова. – К., 2015. – 22 с.  

4. Дольме М. Електронні освітні ресурси як складова електронного 

навчально-методичного комплексу в підготовці майбутніх учителів 

технологій / М. Дольме // Психолого-педагогічні проблеми сільської 

школи. Вип. 52. – 2015. – С. 97‒102.  

5. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: 

термінологічний словник / М. Ю. Кадемія. – Львів: Вид-во 

«СПОЛОМ», 2009. – 260 с.  

6. Сисоєва О. А. Розробка та створення електронного навчально-

методичного комплексу [Електронний ресурс] / О. А. Сисоєва, 

С. Д. Лещенко. – Режим доступу: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/ 

kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/Naukova_robota/data/Konferenciya/

2009/Susoeva_Lescenko.html.  

7. Король В. П. Формування у майбутніх учителів технологій професійної 

компетентності з основ аграрного виробництва: дис. ... канд. пед. наук: 

[спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Король Володимир 

Петрович; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – 

Вінниця, 2016. – 293 с.  

8. Кобися А. П. Організація дистанційного навчання студентів на основі 

освітнього інформаційного середовища навчального закладу / 

А. П. Кобися // Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми: збірник наукових праць – Випуск 43. – Київ-Вінниця: ТОВ 

фірма «Планер», 2015. – С. 291‒297. 

9. Шоломий К. М. Психология и компьютер / К. М. Шоломий // 

Информатика и образование. – 1999. – № 6. – С. 91‒95. 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 60 

УДК 37.016 : 811 

Наталія Дудик, Тетяна Зевченко 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

 

У статті розглядається специфіка засвоєння іноземної мови 

молодшими школярами та методичні прийоми для підвищення його 

ефективності Обґрунтовано необхідність врахування психолого-

фізіологічних особливостей учнів початкових класів в процесі формування 

їх іншомовної комунікативної компетентності. Наголошено,  що навчання 

іноземної мови в початковій школі має забезпечити базу для більш якісного 

її вивчення в основній. Підкреслено, що гра на уроці іноземної мови повинна 

бути формою навчання, забезпечувати емоційний вплив на учнів, 

активізувати можливості особистості. 

Ключові слова: початкова загальноосвітня школа, іноземна мова, 

молодші школярі, елементарне іншомовне спілкування, комунікативна 

компетентність, принцип природовідповідності, комунікативно-ігрова 

діяльність, мовленнєві зразки. 

 

В статье рассматривается специфика усвоения иностранного 

языка младшими школьниками и методические приемы работы для 

повышения его эффективности. Обоснована необходимость учитывать 

психолого-физиологические особенности учеников начальных классов в 

процессе формирования их иноязычной коммуникативной компетентности. 

Подчеркнуто, что обучение иностранному языку в начальной школе 

должно обеспечить базу для более качественного его изучения в основной. 

Доказано, что игра на уроке иностранного языка должна быть формой 

обучения, обеспечивать эмоциональное влияние на учеников, активизировать 

возможности личности. 

Ключевые слова: начальная общеобразовательная школа, 

иностранный язык, младшие школьники, элементарное иноязычное 

общение, коммуникативная компетентность, принцип природосообразности, 

коммуникативно-игровая деятельность, речевые образцы. 

 

Some peculiarities of mastering a foreign language by junior pupils and 

methods to improve its efficiency are considered in the article. The necessity of 

taking into account  junior pupils’ psychophysiological features in the process of 

forming their foreign language  competence is stressed. It is stressed, that a 

foreign language teaching at primary school must secure a base for its more 

qualitative studying at comprehensive school. It is proved, that communicative 

games at the foreign language lessons should be the form of teaching, should 
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provide an emotional influence on the pupils, should intensify the personalities’ 

possibilities. The article determines main tasks of teaching a foreign language at 

the primary comprehensive school. Such peculiarities of the process of studying 

a foreign language as imitation, generalization, recognition of features and 

syntactical reorganization the required speech patterns are regarded. The paper 

suggests theoretical and practical perspectives and directions for future research. 

Key words: primary comprehensive school, foreign language, junior 

pupils, elementary foreign language communication, communicative competence, 

nature-conforming method, communicative game activity, speech patterns.  

 

Головною метою навчання іноземної мови у початковій школі є 

формування в учнів комунікативної компетентності, що забезпечується 

лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом молодших 

школярів. Успішне досягнення поставленої мети можливе лише за умови 

врахування пізнавальних можливостей молодших школярів, особливостей 

засвоєння ними мови на різних стадіях розвитку та методично коректного 

застосування у навчальному процесі сучасних освітніх технологій, 

передусім інтерактивних, комунікативно-ігрових. Навчання  іноземної мови 

в початковій школі має забезпечити базу для більш якісного її вивчення в 

основній, формувати іншомовну комунікативну компетентність учнів та 

навчити молодших школярів елементарного іншомовного спілкування, 

тобто первинного іншомовного спілкування, яке задовольняє основні 

комунікативні потреби комунікантів за допомогою базових, найпростіших 

засобів, переважно засвоєних ними готових елементів мовлення. 

Максимальні результати з мінімальними затратами часу та зусиль навчання 

дітей молодшого шкільного віку забезпечуються раціональним 

використанням надзвичайних мовних здібностей учнів початкової 

загальноосвітньої школи, урахуванням їхніх вікових особливостей, потреб, 

інтересів на кожній стадії їхнього розвитку. 

Проблеми організації та удосконалення навчання іноземної мови у 

початковій загальноосвітній школі хвилюють багатьох фахівців, як 

вітчизняних (О. Б. Бігич, А. В. Гергель, М. В. Денисенко, Н. Є. Жеренко, 

О. О. Коломінова, О. О. Паршикова, С. В. Роман та ін.), так і зарубіжних 

науковців (І. Л. Бім, М. З. Біболєтова, Г. І. Вороніна, Н. Д. Гальскова, 

О. О. Лєнська, Н. Т. Оганесян, Г. В. Рогова, Е. Г. Тен, W. Bleyhl, L. Cameron, 

O. Dunn, G. Gompf, B. W. Kahl, W. Maier, H. E. Piepho, W. Sudatiss та ін.), 

проте питання формування в учнів початкової школи комунікативної 

компетентності потребує подальшого розкриття і дослідження. 

Метою статті є висвітлення особливостей формування 

комунікативної компетентності під час навчання іноземної мови в учнів 

початкової загальноосвітньої школи.  

Результативність навчання молодших школярів іноземної мови у 

значній мірі залежить від урахування вікових психофізіологічних 
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особливостей і потреб, від чіткої координації вимог програми з 

можливостями учнів, а також від застосування учителями прийнятних 

методів, прийомів та засобів навчання. Як стверджує С. Ю. Ніколаєва, 

основними підходами до навчання іноземної мови у початковій 

загальноосвітній школі є такі: компетентнісний, при застосуванні якого в 

учнів формується іншомовна комунікативна компетентність; 

комунікативно-діяльнісний (особистісно-діяльнісний), який полягає у 

навчанні іншомовної діяльності через іншомовну діяльність. Під 

компетентністю розуміється набута в процесі навчання інтегрована 

здатність особистості, яка складається із знань, навичок, умінь, досвіду, 

цінностей, ставлення, тощо, які можуть реалізовуватися на практиці. 

Виховання в учнів іншомовної комунікативної компетентності, тобто 

здатності успішно вирішувати завдання взаємодії із носіями мови, яка 

вивчається у відповідності до норм і культурних традицій в умовах прямого 

і опосередкованого спілкування, є практичною метою навчання іноземної 

мови у початковій загальноосвітній школі [4, с. 42‒43]. 

До основних особливостей засвоєння іноземної мови молодшими 

школярами вчені (В. Блайл, А. Пельтцер-Карпф, Р. Цангл) відносять 

схожість процесів засвоєння іноземної мови у початковій школі та рідної 

мови дітьми, їх динамічний і стадіальний характер. За результатами 

багаторічного експериментального дослідження австрійські психолінгвісти 

А. Пельтцер-Карпф і Р. Цангл виокремили три стадії засвоєння іноземної 

мови учнями початкової школи: початкова стадія – стадія рецептивного та 

імітативно-репродуктивного засвоєння іноземної мови (перший і другий 

роки навчання); реорганізаційна – стадія аналізу мовленнєвих продуктів, 

пошуку і перевірки правил, моделювання зв’язків (другий, третій і 

четвертий роки навчання); стабільна – стадія встановлення і застосування 

правил мови (кінець четвертого року навчання) [6, с. 60]. 

Інтенсивний розвиток молодших школярів, зокрема вдосконалення 

морфофункціональної організації кори великих півкуль головного мозку і 

просування процесів кортиколізації, встановлення церебрального 

домінування лівої півкулі, що забезпечує фізіологічні умови для довільної 

регуляції психічних функцій, абстрактного способу переробки інформації і 

рефлексії, обумовлює зміну способів та механізмів засвоєння ними 

іноземної мови упродовж навчання у початковій загальноосвітній школі, а 

отже необхідність виокремлення його проміжних етапів. На основі 

зіставного аналізу стадій інтелектуального розвитку дітей молодшого 

шкільного віку (Ж. Піаже) і стадій засвоєння ними іноземної мови 

(А. Пельтцер-Карпф, Р. Цангл) було виокремлено два етапи навчання 

іноземної мови у початковій загальноосвітній школі: адаптаційний з 

підетапами  фонетичної та лексико-семантичної адаптації (1‒2 класи) та 

реорганізаційний з підетапами синтаксичної і морфологічної реорганізації 

(3‒4 класи), визначено способи та механізми оволодіння іноземною мовою 
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на кожному з них [7, с. 7]. 

На першому адаптаційному етапі молодші школярі засвоюють 

іноземну мову, як і рідну, на основі наслідування, переважно мимовільно та 

інтуїтивно. На першому етапі засвоєння мови, дограматичному, діти 

спілкуються між собою за допомогою заучених мовленнєвих зразків, блоків 

і слів, засвоєних в одній певній формі, що не передбачає застосування 

граматичних маркерів (О. О. Леонтьєв, В. Бутцкамм). Молодші школярі 6‒

7 років також продукують іншомовні мовленнєві висловлювання за 

допомогою засвоєних мовленнєвих зразків та лексичних одиниць спочатку 

у незмінній формі, а потім з незначними змінами. Схожість з механізмами 

оволодіння рідною мовою дітьми зумовлюються властивою дітям 

природною мовною здібністю, схильністю до наслідування і здатністю до 

точної імітації, пластичністю мозку і артикуляційної системи, яскраво 

вираженою потребою у спілкуванні, діяльності, грі зі звуками 

(П. П. Блонський).  

Оволодіння іноземною мовою молодшими школярами відбувається 

аналогічно засвоєнню рідної мови дітьми в процесі спілкування дітей і 

дорослих в умовах предметно-практичної (ігрової) діяльності. Тому одним 

із провідних дидактичних принципів навчання іноземної мови в початковій 

загальноосвітній школі має бути принцип природовідповідності, згідно з 

яким навчання розглядається як підпорядкування змісту і методики природі 

дитини, що зумовлює необхідність точного врахування та узгодження у 

навчанні іноземної мови у початковій загальноосвітній школі природних 

процесів оволодіння мовою молодшими школярами з динамікою розвитку 

релевантних для цього сфер їх життєдіяльності [6, с. 61].  

Гра, яка займає важливе місце в житті дітей, може забезпечити 

позитивне ставлення до навчання, саморозвиток і самовиховання 

особистості і, як результат, буде сприяти успішному формуванню 

іншомовної комунікативної компетентності. До основних видів дитячої 

діяльності, які найбільше сприяють мовленнєвому розвитку дитини, 

належать ігри на звуконаслідування, навчальні ігри з предметами і 

картками, спілкування дітей з учителем на основі таких видів діяльності, як 

розгляд предметів, малюнків, мультфільмів, прослуховування коротких 

оповідань, казок, віршів з ілюстраціями до них, заучування напам’ять 

віршів, пісень, римувань, скоромовок з показом і виконанням рухів, 

інсценування. Слід особливо наголосити на тому, що у комунікативно 

спрямованому навчанні іноземної мови типова для учнів 6‒7 років ігрова 

діяльність мотивує їхнє іншомовне спілкування та готує молодших 

школярів до нової для них навчальної діяльності. 

Організація комунікативно-ігрової діяльності молодших школярів 

забезпечує мотиваційну, змістову і процесуальну основи для моделювання 

у навчальному процесі адекватних їхнім віковим особливостям ситуацій 

іншомовного спілкування з метою формування іншомовної комунікативної 
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компетентності на елементарному рівні. Доцільним і ефективним є 

використання у початковій школі прийомів з елементами змагання 

(конкурси, вікторини); прийомів з елементами загадування (шаради, 

загадки, кросворди);  прийомів з  елементом перевтілення (ігри-пантоміми, 

скетчі, інсценівки, рольові ігри); прийомів з елементами художнього 

виконання (лічилки, скоромовки, римування, вірші, пісні); прийомів з 

елементами сюжетної організації (казки, легенди, байки) [4, с. 48]. 

Як бачимо, використання ігор на уроці англійської мови значно 

урізноманітнює комунікативну діяльність, сприяє виникненню в учнів 

потреби здійснювати мовленнєві дії. Ігри успішно використовуються як на 

етапі презентації і тренування, щоб забезпечити певний рівень релаксації 

під час багаторазового повторення мовленнєвих зразків, так і на етапі 

вживання засвоєного матеріалу [2, с. 21]. 

Ефективні цікаві прийоми роботи з піснею можуть також зробити 

процес вивчення іноземної мови привабливим для учнів, адже за допомогою 

пісень можна навчати говоріння, аудіювання, читання і письма, зокрема, у 

грі вправи можуть готувати учнів до сприймання пісні, вони можуть 

виконуватися після її слухання чи під час її проспівування. Пісні – це ті ж 

самі тексти і методика роботи з ними має бути такою ж, як і з будь-яким 

текстом. Учитель може організувати на їх основі усну та писемну 

комунікацію. При цьому у роботу з піснею слід привносити елементи 

гумору, залучати учнів до творчої активності, використовувати їх бажання 

спілкуватися і рухатися. Підбираючи пісні, перевагу слід віддавати тим, 

зміст яких відповідає інтересам учнів та які містять простий і доступний 

вокабуляр. Важливим є також використання автентичних пісень. 

Урахування учителем психолого-фізіологічних особливостей і 

потреб школярів початкової школи сприяє засвоєнню ними іншомовного 

навчального матеріалу, формуванню слухо-вимовних та інтонаційних 

навичок, елементарних умінь аудіювання і говоріння. Слід зауважити, що 

переважна мимовільність психічних процесів, індивідуально-коректне та 

наочно-образне мислення, буквальна механічна пам’ять, незначний обсяг і 

слабкий розподіл уваги, синкретичність сприйняття значно ускладнюють 

процеси навчання молодших школярів, особливо читання і письма, 

усвідомлення ними мовних закономірностей і способів оволодіння 

іноземною мовою. 

Специфіка засвоєння іноземної мови першокласниками полягає в 

інтуїтивному наслідуванні та запам’ятовуванні дітьми зразків іншомовного  

мовлення. У зв’язку із цілісністю сприйняття та буквальністю пам’яті учні 

першого класу засвоюють іншомовні лексичні одиниці і мовленнєві зразки 

як символи і застосовують їх спочатку у незмінному вигляді. Вони ще не 

помічають закінчень, артиклів, службових слів, не здатні усвідомлено 

конструювати висловлювання на основі зміни граматичних форм. Навчання 

спілкування учнів першого класу передбачає насичення іншомовного 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 65 

мовленнєвого досвіду учнів, забезпечення однозначного зв’язку звукової і 

графічної форм лексичних одиниць та мовленнєвих зразків з їх значенням, 

загострення потреби їх багаторазового вживання у типових ситуаціях 

іншомовного спілкування [1, с. 14]. 

Характерним способом оволодіння іноземною мовою для 

молодших школярів є наслідування, а типовими внутрішніми процесами – 

найпростіші механізми сприйняття, розуміння і відтворення мовленнєвих 

одиниць шляхом імітації, вибору та актуалізації без змін і з незначними 

лексико-семантичними змінами за рахунок операцій скорочення, 

розширення, підстановки  та заміщення. Учитель надає учням мовленнєві 

зразки та організовує предметну діяльність, що мотивує участь молодших 

школярів в іншомовному спілкуванні. Розуміння іншомовних висловлювань 

можливе шляхом упізнавання учнями звукових/графічних образів, 

засвоєних лексичних або мовленнєвих одиниць і здогадки на основі 

життєвого досвіду учнів, опор, наочності та підказки учителем. Тому одним 

із основних завдань учнів є оволодіння звуковими, графічними і моторними 

образами іншомовних лексичних одиниць та мовленнєвих зразків згідно з 

комунікативним завданням, їх упізнавання в мовленнєвому потоці, імітація 

або виклик з пам’яті, артикуляційна та інтонаційна актуалізація відповідно 

до комунікативного наміру в типовій ситуації спілкування [7, с. 62]. 

Основним завданням навчання іноземної мови у початковій школі є 

забезпечення оволодіння учнями іншомовними лексичними одиницями та 

мовленнєвими зразками та їх закріплення за відповідними предметними 

образами і комунікативними завданнями.  

Слід додати, що одним із ефективних прийомів навчання 

елементарного іншомовного спілкування учнів початкової школи є 

застосування навчальних римованих текстів. Застосування римованих 

текстів на уроках іноземної мови забезпечує контекстну подачу лексичних 

одиниць і мовленнєвих зразків, легке і ефективне запам’ятовування 

іншомовного матеріалу, а також можливість його швидкого повторення; 

інтенсифікує навчальний процес за рахунок хорової роботи, сприяє 

формуванню в учнів стійких слухо-мовних навичок, розвитку почуття ритму, 

музичного і фонематичного слуху, соціалізації, всебічного розвитку дітей. 

Початковий етап навчання іноземної мови у сучасному 

загальноосвітньому навчальному закладі є надзвичайно важливим, оскільки 

в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної 

комунікативної компетентності, необхідні та достатні для подальшого її 

розвитку й удосконалення. 

Врахування вікових особливостей учнів початкових класів 

загальноосвітньої школи учителем під час формування в молодших 

школярів комунікативної компетентності сприяє підвищенню динамічності, 

ефективності і якості цього процесу і забезпечує високі результати 

навчальних досягнень.  
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Автори вважають перспективним подальше дослідження сучасних 

методик роботи учителя іноземної мови у процесі формування іншомовної 

комунікативної компетентності в учнів початкової загальноосвітньої 

школи.  
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УДК 37.091.32 

Ольга Комар 
 

ДЕЩО ПРО ІНТЕГРАЦІЮ ТА ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ 
 
У статті йдеться про запровадження інтегрованого навчання 

школярів у початковій школі. Для цього автор розглядає теоретичні 
питання інтеграції та наводить приклади її застосування у навчальному 
процесі початкової школи. Автором наведено суттєві ознаки інтеграції. 
Наголошено на тому, що інтеграція змісту навчальних дисциплін сприяє 
підвищенню наукового рівня навчання, бо забезпечує природні зв’язки між 
виучуваними процесами і явищами оточуючого світу, розкриваючи його 
матеріальну єдність. Інтеграція між навчальними предметами не 
заперечує предметної системи.  

Ключові слова. Інтеграція, інтегроване навчання, молодші 
школярі, початкова школа, урок, інтегровані уроки, міжпредметні зв’язки. 

 
В статье речь идет о внедрении интегрированного обучения в 

начальной школе. Автор рассматривает теоретические вопросы 
интеграции и приводит пример ее применения в учебном процессе 
начальной школы. Автором приведены существенные признаки интеграции. 
Уделено внимание утверждению, что интеграция содержания учебных 
дисциплин способствует повышению научного уровня обучения, т.к. 
обеспечивает естественные связи между процессами и явлениями 
окружающей среды, раскрывает его материальное единство. Интеграция 
учебных предметов не противоречит предметной системе обучения. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучения, 
начальная школа, урок, младшие школьники, интегрированные уроки, 
межпредметные связи.  

 
The article deals with the introduction of integrated teaching in the 

primary school. The author scrutinizes theoretical aspects of integration and 
gives examples of its usage in the educational process of primary school. Main 
characteristics of integration are presented with the main attention given to 
integration of the content of academic disciplines as the cause of teaching level 
increasing. Here integration serves as natural connection between the processes 
and phenomena of the surrounding world and reveals its material integrity. It 
contributes to the development of students’ dialectic and critical thinking, 
flexibility of mind, ability to integrate information from different subjects and 
fields of study. Integration does not reject the traditional subjects system, but is 
rather directed at its improvement and development of interconnections between 
subjects. Such an approach is based on understanding the differences between 
differentiation and integration. It’s worth using, developing and introducing 
inter-subject connections in the primary school with the aim of integration of 
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academic disciplines. The content of such lessons is traditionally the disciplines 
based on a certain program with the consideration of the principles of inter-
subject integration. The typology of these lessons is done with the consideration 
of the point of didactic aim, that’s why the general requirements to traditional 
lessons can be transferred to the integrated lessons as well. 

Key words. Integration, integrated teaching, primary school, lesson, 
integrated lessons, inter-subject connections. 

 
У зв’язку з розвитком сучасної науки і техніки поглиблюється 

інтеграція між різними галузями знань. Безпосередній вплив на інтеграційні 
процеси мало відкриття закону збереження і перетворення енергії. 
Передумова інтеграції наук полягає в тому, що їх традиційна диференціація 
практично долається під натиском суспільного прогресу, в силу зростаючої 
необхідності розв’язувати такі глобальні проблеми сучасності, як 
екологічні, демографічні, сировинні, енергетичні та ін. Українські філософи 
вважають, що інтеграція – одна із сторін процесу розвитку, яка пов’язана з 
об’єднанням в ціле раніше розрізнених частин. «У взаємозв’язку» філософія – 
науки в ролі інтегруючого фактора виступає наукова картина світу, в якій 
відображаються як успіхи, так і рівень філософських узагальнень» [1, с. 60]. 

Сучасній людині потрібні теоретичні знання, синтезовані в певну 
систему для уявлення про цілісний світ, невід’ємною частиною якого є сама 
людина. Тому інтерес до поняття  «інтеграція» сильно зріс ще наприкінці 
XX століття у зв’язку з посиленням інтегративних тенденцій у виробництві, 
економіці, науці та інших сферах суспільних відносин.  

Окремі аспекти вдосконалення навчання і виховання школярів з 
позиції інтеграції, міжпредметних зв’язків у навчанні розглядались в працях 
видатних педагогів-класиків (Я. А. Коменського, Д. Локка, І. Гербарта, 
М. Песталоцці, К. Ушинського та ін.), в роботах сучасних дидактів 
(В. Бондаря, І. Зверева, М. Данилова, В. Максимової, М. Скаткіна, 
О. Савченко та ін.), вчених-психологів (С. Кабанової-Меллер, 
М. Марусинець, Н. Тализіної, Ю. Самаріна, Г. Вергелеса та ін.), вчених-
методистів (М. Львова, В. Горецького, Н. Светловської, Ю. Колягіна, 
Г. Приступи та ін.) 

Інтеграційні зв’язки між предметами у початковій школі мало 
розроблені, викладені протирічно, багато суперечностей серед вчених в 
розумінні суті цих зв’язків. Вчителі початкової школи, не маючи чіткої 
системи методичних рекомендацій з цього питання, змушені розв’язувати 
вказану проблему на емпіричному рівні. 

Мета статті полягає у презентації теоретичних ознак інтеграції та 
поширенню її практичного застосування на уроках у початковій школі 

За тлумачним словником С. Ожегова «Інтеграція – об’єднання 
частин в єдине ціле…», хоча вважається, що поняття «інтеграція» було 
офіційно введено в науковий вжиток у 1957 році англійським вченим 
Г. Спенсером. 
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Розуміння його було в механістичному об’єднанні і комбінації 
роз’єднаних елементів. В наш час в різних означеннях це поняття трактують 
як «єдність будь-яких елементів, а також як об’єднання елементів, яке 
супроводжується ускладненням, зміцненням зв’язків між ними». 
Визначаються зміст і умови інтеграції: 

а) наявні елементи, які мають бути засвоєними; 
б) знання об’єктивних передумов для об’єднання елементів; 
в) не сумативне, а синтезуюче об’єднання елементів; 
г) результатом синтезу елементів є система, якій притаманні якості 

цілісності.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 1. Зміст та умови інтеграції 
 

Виходячи з цього, суттєвими ознаками інтеграції є:  
Ознака перша. Інтеграції властива взаємодія різнорідних, до цього 

розрізнених, в чомусь відмінних один від одного елементів, частин, 
фрагментів. На основі інтеграції наявних різнорідних елементів 
зароджується якісно нове явище. На основі взаємодії різнопредметного 
знання, що інтегрується, забезпечується об’єднання часткового знання в 
загальне, систематизуються в окремі ознаки, окремі поняття, окремі 
категорії за рахунок операцій групування, класифікації, типізації.  

Ознака друга. В процесі інтеграції здійснюються якісні та кількісні 
перетворення взаємодіючих елементів, які сприяють становленню 
цілісності. Об’єднанню елементів в цілісність сприяють акти синтезу, асиміляції 
та взаємодії. Звідси випливає така логіка пізнання: з певної цілісності 
виділяється елемент для його вивчення (синтез), після чого він повертається 
в цілісність (асиміляція), вступаючи з іншими елементами у певні стосунки 
(взаємодія). Утворена цілісність шляхом синтезу, асиміляції та взаємодії в 
умовах вивчення нового елементу присвоює його собі, чим попередня 
цілісність збагачується, розвивається у якісно нову цілісність. Від однієї 
цілісності на рівні теми, розділу, навчального предмету до іншої (іншої 
галузі) – такий шлях інтеграції міжпредметного чи міжциклового знання. 

Ознака третя. Процес інтеграції різних навчальних дисциплін має 
свою логікозмістову структуру, яка виникає на базі родовидової подібності, 
яка визначається шляхом порівняння, групування і класифікації. В роботах 

Розрізнені елементи певної 

цілісності 

 

Об’єктивні передумови 

об’єднання елементів 

Процес об’єднання елементів 

Ціле як результат інтеграції 
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сучасних філософів (Н. Ставської., М. Чепікова.) показано, що така 
інтеграція відбувається за допомогою єдиної основи різнорідних елементів 
знання, пошуку і обґрунтування критеріїв об’єднання різних множин в 
певну цілісність.  

Ознака четверта. Інтегрування змісту навчальних дисциплін має 
особливу структуру. В ній можна виділити відносно відокремлені і, разом з 
тим, співпідлеглі між собою компоненти, яким в цілісності притаманні нові 
якісні і кількісні характеристики. Вони являють собою укрупнення або 
ущільнення дидактичних одиниць, засвоєння яких приводить до 
формування укрупнених (загальних) способів дії, які дають можливість 
практично формувати загально-предметні уміння.  

Інтеграція змісту навчальних дисциплін сприяє підвищенню наукового 
рівня навчання, бо забезпечує природні зв’язки між виучуваними процесами 
і явищами оточуючого світу, розкриваючи його матеріальну єдність. При 
цьому розвивається діалектичне і системне мислення учнів, гнучкість 
розуму, вміння переносити і узагальнювати знання з різних предметів і наук. 

Проблема інтеграції навчання і виховання в початковій школі важлива 
і сучасна для теорії та практики педагогічної науки і навчального процесу 
зокрема. 

Перші і найміцніші уявлення про добро і зло, красу і потворність 
беруть початок в молодшому шкільному віці і все життя потім 
співвідносяться з певними образами і поняттями. Саме в цьому віці дитині 
треба дати уявлення про те, що все в нашому житті взаємопов’язане, 
взаємообумовлене і знаходиться в тісному взаємозв’язку. Але, на жаль, в 
школі невміло використовується поєднання програмового матеріалу 
(природничого, історичного, літературного та ін.) з життям з метою 
формування в учнів загальнолюдських цінностей, уявлень про цілісність 
світу, природи, суспільства і людини в них, розвитку основи вірних 
світоглядних поглядів молодших школярів, становлення їх активними 
учасниками творчого оновлення своєї Батьківщини. 

Інтеграція, на наш погляд, процес; зближення і зв’язку наук, який 
проходить разом з процесами диференціації. Він являє собою високу форму 
втілення міжпредметних зв’язків на якісно новому ступені навчання. 

Як випливає з аналізу різних означень, інтеграція виникає в тому разі, 
якщо, по-перше, є наявні раніше розрізнені в чомусь елементі, по-друге, 
якщо є об’єктивні передумови для їх об’єднання, по-третє, об’єднуються 
вони не сумативно, а за допомогою синтезу, і, наостанок, в четвертих, 
результатом такого об’єднання є система, якій притаманні якості цілісності. 

Інтеграція між навчальними предметами не заперечує предметної 
системи. Вона є можливим шляхом її удосконалення, подолання недоліків, 
направлена на поглиблення взаємозалежностей між предметами. Такий 
підхід до проблеми спирається на розуміння взаємовідношень між 
диференціацією та інтеграцією. 

Багаторічні спостереження показують, що учні початкової школи, а 
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пізніше випускники середньої школи, які одержали підготовку з тих чи 
інших предметів утруднюються застосовувати набуті знання на практиці. Їм 
бракує самостійності мислення, уміння переносити одержані знання в схожі 
або нові ситуації. Все це відбувається за взаємної неузгодженості занять з 
різних навчальних предметів початкової школи. В даному випадку 
ігнорується закономірність, яка полягає в тому, що інтеграція ‒ не зміна 
діяльності і просте перенесення знань з одного предмету в другий, а процес 
створення нових дидактичних еквівалентів, які відображають тенденції 
інтеграції сучасного наукового знання. 

Цікавою спробою проведення інтегрованих уроків відзначався досвід 
В. О. Сухомлинського, який у 60-тих роках ХХ століття у Павлиській школі 
проводив «Уроки мислення в природі» для 6-літок. Це, на наш погляд, один 
із найвдаліших прикладів інтеграції різних видів діяльності з метою 
навчання, виховання і розвитку дітей молодшого шкільного віку. У наш час 
ідея інтеграції змісту навчання приваблює багатьох вчених і вчителів нашої 
країни, зарубіжних колег. 

Характерною рисою початкової школи більшості зарубіжних країн 
стало навчання за інтегрованими курсами. Так, читання, письмо, усне 
мовлення об’єднані в «мистецтво мовлення», відомості з історії, географії, 
громадянства ‒ у суспільствознавство, відомості з фізики, хімії, біології, 
астрономії ‒ природознавство. Досвід проведення інтегрованих уроків 
засвідчує, що їх методика вимагає високого професіоналізму й ерудиції 
вчителів. 

О. Савченко вказує, що одним із напрямків методичного оновлення 
уроків у початковій школі є інтеграція навчального матеріалу з кількох 
предметів, які об’єднані навколо однієї теми [3, с. 7]. 

У кожному циклі навчальних дисциплін та конкретному навчальному 
предметі в початковій школі у відповідності з тим, якій стороні 
об’єктивного світу вони відповідають, розкриваються окремі елементи про 
оточуючий світ. 

Такі предмети як мова, малювання, музика розвивають інтерес 
школярів та їх потреби в пізнанні оточуючого світу. В процесі навчання 
вони знайомляться з творами письменників, художників, музикантів. Тим 
самим збагачують свої знання про оточуючий світ, розвиток образного 
бачення світу, емоційного його сприймання, бережного відношення до 
природи та ін. 

Природознавство знайомить дітей з оточуючим світом. Дається 
поняття про природу як середовище діяльності і життя людини. Вплив 
природних умов на здоров’я людини. Даються елементарні знання про 
практичну пізнавальну і рекреаційну цінність природи. Залежність праці 
людей від різних природних умов та пір року. Відношення до об’єктів 
неживої природи, рослин і тварин, норми і правила поведінки в природі. 

Трудове навчання розвиває знання про роль праці в житті людини, її 
різноманітну трудову діяльність. Виробляються елементарні уміння й 
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навички роботи з різними матеріалами (папером, картоном), робота з 
конструктором, догляд за рослинами і тваринами та ін. 

Предмет «Природознавство», з урахуванням вікових особливостей 
учнів, їх реальних пізнавальних можливостей, можна розглядати як початок 
роботи по засвоєнню школярами категоріальних зв’язків людина ‒ людина, 
людина ‒ природа, людина ‒ суспільство, людина ‒ історія, які в цілому 
відображають зв’язок людина ‒ світ. 

Основним завданням школи є надання знання дитині та підготувати її 
до життя в суспільстві. Для того треба встановити певну залежність між 
поняттями. Тобто об’єднати розрізнені предмети, інтегрувати їх. В 
початковій школі, доцільно інтегрувати знання: 

 ‒ на рівні предмету; 
 ‒ на рівні споріднених предметів.  
Чому саме так? Тому що саме в початковій школі учням даються 

основи знань, виробляються основні уміння й навички читання й правопису, 
лічби та ін. Готується база для розумового і світоглядного розвитку людини. 
Тому, мабуть, нормою для початкової школи є інтеграція диференційованих 
дисциплін, а не широкі інтегровані курси, які можна застосовувати в 
старших класах. А в практиці початкового навчання доцільно 
використовувати, розвивати і впроваджувати внутрі- та міжпредметні 
зв’язки для використання інтеграції навчальних предметів. 

Взагалі, інтегровані курси в початковій школі – справа не нова. 
Природознавство ‒ подібний курс, який об’єднує кілька галузей знань. 
Читання включає, крім художніх літературних текстів, матеріали з історії, 
природознавства (М. Р. Львов). Математика теж сама по собі інтегрований 
предмет, який містить в собі арифметичний, алгебраїчний та геометричний 
матеріал (С. І. Волкова). Якщо з такої точки зору розглядати питання, то не 
можна не погодитись з тим, що в початковій школі всі навчальні курси в тій 
чи іншій мірі інтегровані (С. І. Маслова). В даному разі інтеграція 
відбувається внутріпредметно, а завдання сучасної педагогіки об’єднати 
розрізнені знання з окремих предметів в єдине ціле, тобто з початку 
синтезувати навчальний матеріал, а потім його об’єднувати, інтегрувати. В 
початковій школі є можливість інтегрувати матеріал по типу вивчення 
такого предмету як «Природознавство», який вивчається в 3‒4 класах: 

 природничо-математичні дисципліни; 

 філологічні дисципліни.  
Схематично це матиме такий вигляд: 
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Можливості для інтеграції змісту досить широкі. Щодо кількості 
уроків інтегрованого змісту вважаємо, що однозначної відповіді бути не 
може. Це залежатиме від уміння вчителя синтезувати матеріал, групувати 
його та належним чином подати учням. 

Для того, щоб здійснювати інтеграцію навчального матеріалу, 
спочатку треба встановити внутріпредметні та міжпредметні зв’язки при 
вивченні основних програмних понять. 

Виходячи із системного підходу до педагогічних явищ слід 
розглядати інтегрований урок як підсистему в системі уроків початкової 
школи при диференційовано-інтегрованому навчанні. 

Структура інтегрованих уроків, на яких досягається одна дидактична 
мета, що реалізується за допомогою психологічного механізму засвоєння 
нового інтегрованого знання, або формування інтегрованого уміння може 
бути віднесена до поняття «структурно простий інтегрований урок». 

Змістом таких уроків є, найчастіше, навчальні предмети, побудовані 
на основі наявних навчальних програм, розроблених з урахуванням 
принципу міжпредметної інтеграції. Типізація таких уроків здійснюється з 
урахуванням суті дидактичної мети, а тому загальні вимоги до традиційних 
уроків можуть бути перенесені на інтегровані уроки. 

Уроки з різних предметів, зміст яких дозволяє інтегрувати знання 
учнів за спільними темами, доцільно групувати в блоки з метою цілісного 
засвоєння навчального матеріалу учнями. Такі структурно – складені уроки 
оформлені в поняття «інтегровані блоки уроків», структура і результати 
яких залежать від наскрізної мети та цілей кожної складової всього блоку. 
Такі уроки-блоки варто застосовувати як вступні, або підсумкові до теми. 

Нині при реалізації концепції «Нова українська школа» перед 
науковцями і практиками поставлено завдання вдосконалити систему 
початкового навчання школярів. Оскільки представлений у статті матеріал 
апробовано в Українському колежі імені Василя Сухомлинського (м. Київ) 
та ряді шкіл м. Умані (Черкаська обл.) і він дав позитивні результати, 
вважаємо за необхідне представити його широкому педагогічному загалу. 

Матеріали статті у перспективі можна використовувати при розробці 
програм та змісту підручників для початкової школи. 
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ОСВІТНЯ ЦІННІСТЬ ТРАДИЦІЙ  

ОБРАЗОТВОРЧОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ  

 

В статті наведено ретроспективний огляд підходів до навчання 

образотворчого мистецтва у загальноосвітніх закладах, викладено погляди 

вчених щодо впливу образотворчого навчання на особистість, 

схарактеризовано методи навчання образотворчого мистецтва у 

загальноосвітніх закладах на різних історичних етапах. Виявлено цінність 

образотворчого навчання у загальноосвітній школі як цілісного чинника 

розвитку учнів, формування їх художньо-естетичного досвіду.  

Ключові слова: естетичне виховання, образотворче навчання, 

малювання, мова мистецтва, художньо-естетичне ставлення, особистісні 

цінності. 

 

В статье представлен ретроспективный обзор подходов к изучению 

изобразительного искусства в общеобразовательных учебных заведениях, 

изложены взгляды ученых по поводу влияния обучения изобразительному 

искусству на личность, охарактеризованы методы его изучения в 

общеобразовательных учреждениях на разных исторических этапах. 

Выявлена ценность изобразительного обучения в общеобразовательной 

школе как целостного фактора развития учеников, формирования у них 

художественно-эстетического опыта. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, обучение 

изобразительному искусству, рисование, язык искусства, художественно-

эстетическое отношение, личностные ценности. 

 

The article raises the question of the significance of artistic creativity for 

the upbringing and development of personality. It presents a retrospective review 

of approaches to the study of fine arts in educational institutions, outlines the 

views of scientists on the influence of visual education on personality, describes 

the main methods of teaching fine arts in educational institutions at different 

historical stages (geometric, natural, method of free children’s art, drawing from 

of nature) and notes their positive features. It is revealed that changes in the 

definition of the purpose of studying the discipline are related to the need to 

reconcile it with the students’ abilities and conditions at a secondary school. The 

value of visual education in the secondary school as a holistic factor in the 

development of students, the formation of their artistic and aesthetic attitude, 

which shows itself in combination of the acquisition of values in the field of art 

(ideals, tastes, positions) and mastering the ways and means of perception and 

creation of artistic objects, are revealed. It is proved that the orientation towards 
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the formation of valuable experience of students in the process of artistic activity 

is optimal in terms of competency education. 

Key words: aesthetic education, visual education, drawing, language of art, 

artistic and aesthetic attitude, personal values. 

 

Спрямування сучасної освітньої стратегії в Україні на оновлення 

змісту та методів навчання й виховання учнів у загальноосвітніх закладах 

спонукає до пошуку оптимальних шляхів використання освітнього 

потенціалу  образотворчого мистецтва.  

Упродовж тривалої практики викладання образотворчого мистецтва у 

загальноосвітніх закладах змінювалися погляди щодо змісту та мети 

навчання цієї дисципліни, здійснювалися пошуки ефективних методів 

організації образотворчості школярів. Аналіз освітніх традицій навчання 

реалістичного малювання, досвіду вільної дитячої художньої творчості, 

художньо-естетичного виховання школярів дозволяє виявити комплексний 

інтегративний вплив образотворчого мистецтва на розвиток розумових та 

творчих здібностей особистості школяра, його емоційно-почуттєву сферу, 

засвоєння різнорідних елементів соціального досвіду та людської культури. 

Вбачається необхідним визначення критеріїв цінності образотворчого 

навчання у контексті компетентнісного підходу.  

Перші згадки про навчання образотворчого мистецтва із метою 

виховання особистості відносяться до античних часів. Однак у подальшому 

відомості про організоване навчання образотворчої діяльності із 

загальноосвітньою метою тривалий період не мають місця.  

Визнання впливу образотворчого мистецтва на виховання дитини 

відбувається у ХVІІ‒ХVІІІ століттях. Я.-А. Коменський, Д. Локк, 

І. Песталоцці, Ж.- Ж. Руссо у своїх працях звертають увагу на те, що 

образотворче мистецтво відіграє важливу роль у розвитку пізнавальних 

процесів та чуттєво-емоційного ставлення дітей до оточуючої дійсності, 

сприяє виявленню їх природних обдарувань. Особливо важливим цей 

предмет є на початковому етапі навчання. На виховному і освітньому 

значенні уроків малювання наголошували представники передової наукової 

та педагогічної думки (І. Гете, В. Острогорський, С. Русова, К. Ушинський) 

у ХІХ столітті.  

Перші дослідження присвячені вивченню природи дитячого 

малювання (А. Бакушинський, В. Бехтєрєв, Г. Кершенштейнер, К. Річчі), які 

з’явилися на початку ХХ століття, суттєво вплинули на формування 

сучасних наукових поглядів щодо проблеми дитячої образотворчості 

(О. Дронова, С. Ігнатьєв, С. Коновець, В. Мухіна, О. Ніколаєва, 

Ю. Полуянов, Є. Романова, Н. Фоміна). 

Аналіз досвіду образотворчої освіти, висвітленого у наукових 

доробках О. Кайдановської, В. Кардашова, В. Кузіна, С. Коновець, 

Т. Паньок, М. Ростовцева, О. Шевнюк, Р. Шмагало, дозволяє виявити 
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історичний контекст образотворчого навчання школярів та встановити 

витоки сучасних підходів до навчання образотворчого мистецтва у 

загальноосвітніх закладах.  

Вагомі доробки художньої педагогіки радянського періоду 

орієнтованої на освоєння основ образотворчої грамоти (М. Кириченко, 

В. Колокольников, В. Кузін, М. Ростовцев), а також концептуальні 

положення про художній розвиток особистості у процесі освоєння мови 

образотворчого мистецтва (Б. Неменський, Ю. Полуянов, Н. Фоміна, 

Б. Юсов) зумовили подальше становлення української загальної 

образотворчої освіти відображене у працях Е. Бєлкіної, В. Вільчинського, 

С. Коновець, О. Красовської, Л. Любарської, Л. Масол, І. Руденко, 

М. Рєзніченко, Р. Шмагало.  

Мета статі – на підставі ретроспективного аналізу поглядів на 

значення образотворчого мистецтва у вихованні особистості та узагальненні 

досвіду його навчання у загальноосвітніх закладах, довести освітню 

цінність образотворчого навчання у сучасній шкільній практиці. 

У Європі вивчення малювання як загальноосвітньої дисципліни 

розпочинається у ХVІІІ столітті. Малювати навчали на приватних уроках, у 

елітних навчальних закладах для дівчаток та хлопчиків, у народних 

училищах, що здійснювали підготовку вчителів для народних шкіл. Заняття 

малюванням були включені до програм військових училищ. На той час, як 

зазначає М. Ростовцев, широкого розповсюдження у практиці навчання 

образотворчого мистецтва в загальноосвітніх закладах набув посібник 

І. Прейслера «Основательные правила, или краткое руководство к 

рисовальному художеству». Його автором в основу навчання було 

покладено закони геометрії. Такий підхід полегшував процес побудови 

зображення, однак використання цього підручника було зведене до 

копіювання запропонованих зразків [7]. 

На початку ХІХ століття на теренах Російської імперії малювання 

було включене до навчальних планів гімназій та повітових училищ. 

Накопичений професійною художньою школою значний досвід навчання 

митців був привнесений і до загальноосвітньої школи. У 1834 році видано 

перший підручник з образотворчого мистецтва «Курс рисования» 

А. Сапожнікова. Його автор орієнтував учнів на активне пізнання 

зображуваних предметів та виявлення геометрично обґрунтованої 

конструктивної будови об’єктів, їх просторового положення. На практиці це 

видання також найчастіше використовувався як зразок для копіювання 

зображень.  

У працях представників радянської художньо-педагогічної школи 

(В. Колокольников, В. Кузін, М. Ростовцев) наведено інформацію про те, що 

із середини ХІХ століття в Європі поширюються два нові підходи до 

навчання образотворчого мистецтва: геометричний та натуральний. 

Перший полягав у застосуванні геометрії при зображенні предметів. У 
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практиці його застосування вимагалася чіткість виконання рисунка. 

Недоліком даного методу стало нехтування віковими та індивідуальними 

можливостями виконавців. В основу натурального – було покладене 

зображення природних «об’єктів», людини і тварин, пейзажних мотивів, 

натюрмортів. Метод «від простого – до складного» виявлявся загальним і 

для першого, і для другого підходів [7]. 

В Росії  наприкінці ХІХ – початку ХХ століття малювання вивчалося 

у класичних та реальних гімназіях, у міських та повітових училищах, у 

початкових класах неповних середніх та середніх шкіл. В цей період заявляє 

про себе ще один метод навчання – малювання з натури реальних предметів 

(П. Чистяков), який активно застосовували випускники академії мистецтв.  

У 20–30-ті роки ХХ століття була поширена і впроваджувалась у 

шкільну практику теорія вільного виховання, на боці якої виступали У. Доу, 

Дж. Дьюі, Г. Кершенштейнер, Д. Літтлджонс, Г. Рід, Д. Росс. Вони 

проголошували за мету утвердження особистості дитини з її правом на 

вираження своїх почуттів та думок. Водночас заперечувалася необхідність 

оволодіння графічною грамотою на початковій стадії навчання, учитель 

усувався від керівництва процесом художньої діяльності. Представники 

теорії вільного виховання культивували метод надання учневі повної 

свободи дій [4]. Цей підхід у подальшому зазнав різкої критики з боку 

офіційної радянської художньої освіти і довгий час його позитивні здобутки 

не використовувалися у художньо-педагогічній практиці.  

Таким чином, характерною рисою художньої педагогіки початку ХХ 

століття була розбіжність у поглядах на мету, зміст і методи навчання 

образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі. Методи, що спиралися 

на поступовий розвиток у дітей нахилів до малювання, на розвиток їх 

ініціативи, спостережливості, на оволодіння основами реалістичного 

зображення, існували поряд з методами механічного тренування руки для 

зображення геометричних фігур і методами, що оберігали учнів від впливу 

вчителя, проголошували свободу творчості учнів. Ця ситуація вплинула і на 

подальший стан навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітній 

школі. 

Складний шлях становлення пройшла радянська художня педагогіка, 

здобутки якої суттєво вплинули на сучасну теорію та практику навчання 

образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі.  

У 20-ті роки ХХ століття навчання мистецтва у загальноосвітній 

школі здійснюється за двома напрямами – образотворче та технічне 

малювання. Перший полягав у творчому, художньо-естетичному розвитку 

учнів, другий мав на меті навчання учнів графічної грамоти, передачі 

видимого за допомогою зображення його конструктивно-геометричної 

основи. 

У трудовій школі предмет «Малювання та ліплення» викладали з 1 по 

7 клас 2 години на тиждень. Спочатку навчання здійснювалося за методом 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 78 

вільної дитячої творчості, далі відбувався перехід до замальовування з 

натури дидактично підібраної серії об’єктів і далі розгалужувалося на точне 

математичне креслення з одного боку та художнє малювання з іншого. 

Тільки на цій, третій стадії допускалося систематичне викладання 

теоретичних даних. В цілому естетична освіта розумілася як систематичний 

розвиток органів чуттів та творчих здібностей, що розширює можливості 

насолоджуватися красою та створювати її [2]. 

На початку 30-х років ХХ століття з утвердженням у радянському 

мистецтві соціалістичного реалізму як єдиного правильного творчого 

методу, основне завдання дисципліни у загальноосвітній школі звучить як 

навчання грамотно, тобто перспективно, зображувати предмети оточуючої 

дійсності та озброєння учнів технічними навичками зображення. 

Роль найважливішого засобу пізнання об’єктів дійсності відводилася 

малюванню з натури – основному виду робіт з образотворчого мистецтва. З 

1937 по 1964 роки в основу програми предмету, який отримав назву 

«Малювання», був покладений реалістичний рисунок, а вимоги з графічної 

грамоти розглядалися як основи грамоти зображення. 

З 1964 року дисципліні повертається попередня назва – 

«Образотворче мистецтво». Розширюється коло її завдань. Піднімається 

питання про розвиток творчих здібностей учнів, розвиток просторового 

мислення, образної уяви, ознайомлення з видатними творами мистецтва. 

Однак естетичне виховання дітей розглядається у невід’ємності з 

формуванням комуністичного світогляду, а естетичні погляди – в світлі 

ідейно-політичної спрямованості. Незмінним залишається головне завдання 

образотворчого мистецтва – дати учням знання елементарних основ 

реалістичного рисунка. 

У програмі з «Образотворчого мистецтва» 1986 року метою 

викладання дисципліни визначається навчання і виховання учнів засобами 

образотворчого мистецтва, передусім формування естетичного ставлення 

учнів до природи, праці і життя, виховання інтересу і любові до мистецтва, 

потреби у спілкуванні з ним [6]. Однак, практична художня діяльність 

школярів передбачається в межах існуючих правил і прийомів 

реалістичного зображення, опанування якими в умовах загальноосвітньої 

школи, як довела практика, зазнавало певних труднощів.  

У 1970-х роках групою художників, педагогів та вчених під 

керівництвом Б. Неменського та Б. Юсова у співдружності із Спілкою 

Художників СРСР проводилися дослідження у напрямі створення нової 

системи художньої освіти та естетичного виховання школярів. Результатом 

їхньої діяльності стало створення експериментальних навчальних планів та 

програм, нових підручників для загальноосвітніх шкіл та посібників для 

вчителів. Запропонована авторами програма дала змогу докорінно змінити 

погляди на зміст шкільного предмета «Образотворче мистецтво». 

Керуючись думкою про розуміння того, що власне є найціннішим в 
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мистецтвах для передачі наступним поколінням, автори проголосили 

основною метою зазначеної програми формування в учнів художньої 

культури як невід’ємної частини духовної культури [5]. 

У результаті пошуків оптимальних умов художнього виховання у 

загальноосвітній школі Б. Неменський приходить до визнання  його 

головним завданням – передачі дитині того головного, що сфокусовано у 

художній культурі – духовного досвіду попередніх поколінь (соціального, 

морального, емоційного). Ставлення до життя (природи, людини, 

суспільства) є тією «інформацією», яку повинен передати вчитель і засвоїти 

дитина [5]. 

Б. Неменський, зазначав, що художнє виховання має сприяти 

вирішенню наступних завдань: 

1. Опанування мистецтва як культури ставлення до явищ життя. 

2. Опанування мистецтва як творчості – розвиток асоціативно-

образного мислення; фантазії як уміння пов’язувати у свідомості далекі 

одне від одного явища; узагальненого бачення системи там, де на неї є лише 

натяк; здібності до народження у свідомості на основі сприйняття життя 

художнього образу і вміння сприймати його в мистецтві. 

3. Опанування мистецтва як мови, системи мов, що ґрунтується на 

таких вихідних елементах як композиція, лінія, колір, об’єм, простір. В 

декоративному мистецтві закони їх використання одні, а у станковому інші. 

Диктуються ці закони специфікою образного устрою даного мистецтва, 

який у свою чергу є відображенням його соціальної функції. Осягнення мов 

необхідне у рівній мірі і художникам і глядачам [5]. 

Дані положення знайшли підтримку в поглядах на мету навчання 

образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі на межі ХХ‒ХХІ 

століття в Україні. У 1990–2001 роках були розроблені, рекомендовані до 

впровадження у загальноосвітній школі і діяли типові та авторські програми 

з образотворчого мистецтва (Є. Антонович, С. Свид, В. Шпільчак (1990), 

В. Вільчинський (1991), Е. Бєлкіна (1993), Л. Любарська, М. Резниченко 

(1996, 2001), С. Коновець (1999)). Спільною рисою даних документів, 

зокрема, у визначенні мети та завдань навчання образотворчого мистецтва, 

є спрямованість на художньо-естетичний розвиток учнів, формування у них 

потреб і здібностей до образотворчого мистецтва у процесі художнього 

осмислення світу. 

З позицій компетентнісного підходу мета вивчення предмета 

«Образотворче мистецтво» спрямовується на формування в учнів у процесі 

сприймання та інтерпретації творів мистецтва, практичної художньо-

творчої діяльності комплексу ключових (участь у різноманітних сферах 

діяльності (загальнокультурна, соціальна, інформаційно-комунікативна), 

міжпредметних естетичних (виявлення естетичного ставлення до світу, 

естетичне оцінювання предметів та явищ у різних сферах життєдіяльності) 

і предметних (здатність до творчого самовираження у певному виді 
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мистецтва) мистецьких компетентностей, який забезпечить здатність до 

художньо-творчої самореалізації особистості [3]. 

Досягнення зазначеної мети забезпечується виконанням таких 

завдань: 

 виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та 

дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, 

здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні 

явища; 

 формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і 

вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва; 

 розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей 

і мислення, здатності до самовираження та спілкування [3]. 

Особистісні цінності, як зазначає І. Бех, є усвідомленими 

узагальненими самовартісними смисловими утвореннями, формування яких 

відбувається у процесі освоєння конкретними індивідами цінностей 

суспільних. Формування особистісної цінності є складним процесом, який 

охоплює виділення для дитини певної сторони дійсності, поєднання її з 

емоційним переживанням і безпосереднім отриманням задоволення, 

включення в цей зв’язок образу «Я», який спричиняє особистісний смисл 

виділеного фрагменту матеріальної і соціальної дійсності [1]. 

Таким соціальним цінностям, які пов’язані із творчою діяльністю, або 

таким, що співставні з критеріями прекрасного та досконалого, людина 

надає естетичного значення. Вони притаманні передусім мистецтву, в якому 

в особливій формі сфокусовані духовні цінності суспільства. У процесі їх 

емоційного осягнення, перетворення у неповторний внутрішній світ у 

суб’єкта виникає певне ставлення. Власне ставлення особистості виникає у 

процесі накладання її емоцій на предмет, що певною мірою усвідомлюється, 

пізнається нею. Ставлення передбачає, насамперед, наявність у особистості 

системи поглядів, розвиненість типових форм емоційного реагування на 

певні соціальні цінності, вихованість індивідуальних способів трудитися, 

спілкуватися, поводитися. Завдяки категорії «ставлення» розкривається 

становлення смислового зв’язку єдності людини і світу.  

Особливим типом ціннісного ставлення є естетичне ставлення, в 

якому фіксується цінність об’єктивного світу і діяльності людини за 

принципами  міри досягнутої досконалості і гармонії у відповідності до 

прийнятих у даному суспільстві критеріїв. Естетичне ставлення до 

мистецтва виявляє себе у спогляданні «іншої», мистецтвом створеної 

реальності у безпосередньому сприйманні художньої форми предметів чи 

явищ [9]. Як універсальна оцінна реакція, естетичне ставлення виражається 

діями особистості, її почуттями і судженнями і проявляється у вигляді 

смаків, оцінок, ідеалів. 

Формування художньо-естетичного ставлення, стверджує 

О. Шевнюк, полягає у поєднанні набуття ціннісних орієнтацій у сфері 
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мистецтва (ідеалів, смаків, позицій) та оволодіння способами та навичками 

сприймання та створення художніх об’єктів [9]. Дане положення дозволяє 

основу розвитку особистіно-ціннісного ставлення дитини до мистецтва 

вбачати у формулі «через кваліфіковане спілкування з мистецтвом до 

розвитку духовно повноцінної особистості» [8]. 

Таким чином уроки образотворчого мистецтва у загальноосвітній 

школі забезпечують умови особистісного розвитку дитини, засвоєння нею 

естетично-ціннісного досвіду людства. Адже саме в процесі художньої 

діяльності уможливлюються: збагачення особистісного досвіду через 

естетичні переживання; засвоєння специфічної образної художньої мови як 

основи спілкування у мистецтві; усвідомлення власної самоцінності та 

визнання цінною особистості іншої людини. 

Дитяча образотворчість є тим цілісним утворенням засобами якого 

здійснюється формування особистісного досвіду учнів загальноосвітніх 

закладів у сфері мистецтва. Визнання освітньої цінності образотворчого 

навчання, специфіки його мети та завдань спрямованих на формування у 

дитини здібності бачити прекрасне у житті і мистецтві, реагувати на нього, 

будувати своє життя за законами краси вимагає відповідної професійної 

підготовки учителів образотворчого мистецтва та має знайти відгук у 

освітній практиці. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання / І. Д. Бех. – К., 1998. – 

204 с. 

2. Буценко А. Образотворче мистецтво в трудовій школі / А. Буценко. – 

К.-Х.: Радянська школа, 1931. – 71 с. 

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 

(постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392 ) / Сайт Міністерства 

освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/content/Освіта/post-derzh-stan-(1).pdf 

4. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальных классах / В. С. Кузин. – М.: Просвещение, 1984. – 319 с. 

5. Неменский Б. Н. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. – М., 1987. – 

255 с. 

6. Образотворче мистецтво // Програми середньої загальноосвітньої 

школи 1‒4 класи. – К.: Радянська школа, 1986. – С. 139‒186. 

7. Ростовцев Н. Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка / 

Н. Н. Ростовцев. – М.: Изобраз. искусство, 1983. – 288 с. 

8. Рудницька О. П. Педагогіка: Загальна та мистецька / О. П. Рудницька. – 

К., 2002. – 270 с.  

9. Шевнюк О. Л. Формування художньо-естетичного досвіду майбутніх 

вчителів: Дис. … канд. пед. наук / О. Л. Шевнюк. – К., 1995. – 202 с. 

http://mon.gov.ua/content/Освіта/post-derzh-stan-(1).pdf


 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 82 

УДК 37.035-053.5 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У статті актуалізовано проблему процесу формування соціальної 

компетентності учнів початкової школи. Встановлено, що застосування 

інтерактивних методів навчання під час вивчення навчальних дисциплін 

сприятиме ефективному розвитку опанування соціальною 

компетентністю. Виділено низку особистісних утворень молодшого 

шкільного віку необхідних для формування соціальної компетентності. 

З’ясовано, що соціалізація є суттєвим чинником формування соціальної 

компетентності молодшого школяра. Визначено, що залучення молодших 

школярів до роботи в органах учнівського самоврядування сприяє 

формуванню соціальних компетенцій. 

Ключові слова: компетентність, соціальна компетентність, 

соціальна компетентність молодшого школяра, соціалізація, життєва 

компетентність, конфліктологічна компетентність. 

 

В статье актуализирован проблему процесса формирования 

социальной компетентности учащихся начальной школы. Установлено, 

что применение интерактивных методов обучения при изучении учебных 

дисциплин будет способствовать эффективному развитию освоения 

социальной компетентностью. Выделен ряд личностных образований 

младшего школьного возраста необходимых для формирования социальной 

компетентности. Выяснено, что социализация является существенным 

фактором формирования социальной компетентности младшего 

школьника. Определено, что привлечение младших школьников к работе в 

органах ученического самоуправления способствует формированию 

социальных компетенций. 

Ключевые слова: компетентность, социальная компетентность, 

социальная компетентность младшего школьника, социализация, 

жизненная компетентность, конфликтологическая компетентность. 

 

The article actualizes the problem of the process of formation of social 

competence of elementary school students. It is established that the use of 

interactive teaching methods during the study of educational disciplines will 

promote the effective development of mastering social competence. A number of 

personal entities of the junior school age are necessary for the formation of social 

competence, namely: motivation for achievement, arbitrariness, positive attitude 

towards oneself, high self-esteem, ability to constructive behavior in difficult 

situations. It has been determined that socialization is a significant factor in the 
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formation of the social competence of the junior pupil. It is determined that the 

involvement of junior pupils in work in the organs of student self-government 

promotes the formation of social competencies, namely: public actions, student 

newspaper with various sections, social projects, public-creative association; 

interest groups; disputes, conversations, briefings with the involvement of 

parents, etc. The most important aspects of human social competence are 

established, namely its ability to actively and successfully act in society on the 

basis of humanity, cooperation, tolerance, and responsibility. 

Key words: competence, social competence, social competence of junior 

schoolboy, socialization, vital competence, conflict competence. 

 

Реформування освітньої галузі спрямовано також на формування й 

розвиток в учнів ключових соціальних, інформативних, комунікативних та 

інших компетенцій, їхньої самостійності та активності в пошуку нового 

творчого потенціалу. З огляду на це в психолого-педагогічних дослідженнях 

виокремився новий напрям наукових пошуків, пов’язаний із поняттями 

«компетентність», «соціальна компетентність», «життєва компетентність» 

тощо, які деталізуються і об’єднуються в комплекс знань, умінь, навичок, 

цінностей, здатностей за навчальними галузями й життєвими сферами. 

Сучасні вимоги до суспільного життя людини та його якості зумовили 

виокремлення й дослідження категорії «соціальна компетентність», яка, за 

твердженням Н. Бібік, передбачає здатність жити в соціумі (ураховувати 

інтереси й потреби різних груп; дотримуватись соціальних норм і правил; 

співпрацювати з різними партнерами), а також адекватно виокремлювати, 

ідентифікувати, фіксувати та аналізувати коло питань на перетині всієї 

системи соціальних відносин суспільства і людини [1]. Відтак проблема 

формування соціальної компетентності особистості дедалі виразніше 

виокремлюється в самостійний науково-педагогічний напрям. 

У сучасній вітчизняній і зарубіжній загальній психолого-педагогічній 

літературі представлено чимало досліджень, присвячених класифікації 

компетентностей (Л. Алексєєва, Е. Зеєр, І. Зимня, Н. Кузьміна, А. Мудрик, 

Л. Петровська, Д. Равен, Л. Сохань та ін.). Переважна більшість публікацій 

з’ясовують різні аспекти професійної, життєвої, трудової, комунікативної 

тощо (від 3 до 39) компетентностей. В усіх класифікаціях як складник цього 

поняття виокремлюють соціальну компетентність з різними назвами: 

соціально-трудова, соціально-психологічна, соціально-комунікативна, 

соціально-професійна. 

Метою даного дослідження є розкриття методологічних засад 

формуванню соціальної компетентності учнів початкової школи. 

Реалізація нової освітньої парадигми в Україні у вигляді нових 

державних освітніх стандартів викликає потребу в оновленні змісту 

навчання й виховання молодших школярів. Особливого значення в цьому 

аспекті набуває формування ключових компетентностей, зокрема 
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соціальної компетентності. 

Соціальна компетентність є складовою життєвої компетентності 

молодших школярів і характеризує їх спроможність налагоджувати 

продуктивну взаємодію з іншими людьми, працювати в команді, знаходити 

консенсус, запобігати конфліктам, приймати самостійні рішення, 

відповідати за їхні наслідки для оточення, ціннісно ставитися до довкілля та 

власного «Я». 

Формування соціальної компетентності молодшого школяра має 

надпредметний характер і відбувається у процесі вивчення учнем 

загальнонавчальних дисциплін. Значний потенціал для опанування учнями 

молодших класів соціально компетентної поведінки мають як зміст 

навчальних дисциплін, так і методика їх викладання. 

Оскільки опанування соціальною компетентністю має 

міждисциплінарний характер, то застосування саме інтерактивних методів 

навчання під час вивчення навчальних дисциплін сприятиме розвитку 

ефективної міжособистісної взаємодії між учнями і незалежно від типу 

навчальної дисципліни матиме контекстний характер. 

Організація навчального процесу в інтерактивній формі змінює 

звичну його логіку: процес вибудовується не від теорії до практики, а від 

формування нового досвіду до його теоретичного осмислення через 

застосування [7; 8]. Особливо цінним є цей аспект у контексті формування 

соціальної компетентності, оскільки вчитель не може бути єдиним 

джерелом знань і досвіду, а набуття соціальних знань та формування вмінь, 

нав’язане «згори», часто викликає внутрішній спротив і намагання підійти 

до процесу формально. Застосування інтерактивних методів навчання 

актуалізує ситуативні мотиви діяльності; активність, вмотивована цими 

спонуками, веде до формування усталених мотивів і цінностей, що лежать в 

семантичному полі соціальної компетентності особистості. 

Наведемо приклади використання інтерактивних методів, форм та 

прийомів навчання, які сприяють формуванню соціальної компетентності, 

під час вивчення молодшими школярами навчальних дисциплін. 

Робота в групах.  

1. Урок українського читання. Тема «Які бувають школи». 

В. Фетисов «Хто чого вчиться», С. Жупанин «У лісовій музичній школі», 

В. Лучук «Крокодилів урок». Ознайомитися з матеріалом про: І група – 

В. Фетисова; ІІ група – С. Жупанина; ІІІ група – В. Лучука. Представник 

кожної з груп доповідає учням класу про те, що запам’ятав, читаючи 

довідничок «Познайомимося з авторами прочитаних творів». 

2. Урок основ здоров’я, тема «Здоров’я і харчування». Розгляньте 

малюнки і виберіть те, що: І група – корисно для здоров’я; ІІ група – 

шкідливо для здоров’я. 

Асоціативний кущ.  
Урок українського читання. Тема «О. Буцень. У новій школі». 
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Завдання. Доберіть такі слова, які допоможуть нам уявити, що таке дружба. 

(Учитель разом з учнями обговорюють зміст поняття «дружний», наводять 

приклади з реального життя. Важливо, щоб школярі усвідомили: дружна 

робота передбачає вміння діяти разом, узгоджено, одностайно. 

Переконавшись, що діти в цілому володіють цією моральною категорією, 

можна виробляти разом з ними «правила дружної роботи». Наприклад, такі: 

робота вдається тим, хто діє злагоджено, вміє домовлятися, поступатися, 

визнавати правоту іншого, рахуватися з його думкою; результат дружної 

роботи є плодом зусиль кожного окремо й усіх разом; дружна робота 

передбачає добре ставлення до напарника: підтримай його словом і ділом, 

заспокой у невдачі, визнай його чесноти й спроможність щось зробити 

краще за тебе; не чекай, щоб товариш просив тебе допомогти йому: якщо 

він потрапив у скрутне становище, запропонуй допомогу сам; умій довести 

свою правоту, не вдаючись до образливих слів; обґрунтовуй свою думку 

спокійно й з повагою до співрозмовника. Закріпити роботу зі складання 

правил дружної роботи можна розігруючи ситуації морального змісту, 

різноманітні моральні колізії, малюючи «на тему», складаючи віршики, 

оповідання, казки тощо). 

Метод фокальних об’єктів.  
Урок «Я і Україна». Тема «Зима. Рослини взимку». 

А) Об’єкт «Зима». 

Б) Обрати навмання декілька випадкових об’єктів. 

В) До кожного об’єкта дібрати певні його властивості. (Голка. Білка. 

Квітка. (колюча, пухнаста, пахуча, гостра, сірувата, руда). 

Г) Знайдені властивості переносимо на об’єкт «зима». Шукаємо цікаві 

думки про зиму. 

Мікрофон.  
Урок українського читання. Тема «Поетичні перлинки. П. Тичина. 

Осінь така мила» Завдання. Що ще могла принести осінь? Чому осінь 

називають золотою? 

Дидактичні ігри.  

Гра «Коло бажань». Завдання: продовжте речення: 

Якби я був казкою ... 

Якби я був зимою ... 

Кросворди. 

1. «Батьківщина – це ... й тато...» 

2. «...яєчко на Великдень». 

3. «Древній народ, який оселився над Дніпром, називався...» 

4. «Посадіть калину коло...» 

5. Чию колиску знайшов батько на горищі? 

6. «Щедрівочка щедрувала, до ... припадала...» 

7. «Сію, сію,... з Новим роком вас вітаю». 

Молодший шкільний вік – це перший період системного залучення 
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дитини до громадського життя. Саме в цей період відбувається ціла низка 

особистісних утворень, необхідних для формування соціальної 

компетентності: 

– мотивація соціально значимої діяльності, у рамках якої орієнтація 

на успіх є позитивною основою для формування соціальної компетентності, 

оскільки вона спрямована на досягнення конструктивних, позитивних 

результатів, що визначає особистісну активність дитини; 

– вміння керувати психічними процесами розвитку пізнавальної 

сфери, яке створює основу становлення здатності до довільної регуляції 

поведінки; 

– діалогічність свідомості, критичність до себе і до інших людей; 

дитина стає здатною до адекватної самооцінки, а задоволеність собою і 

досить висока самооцінка виступають важливими складовими соціальної 

компетентності; 

– складається новий тип відносин з людьми, засвоюються певні 

соціальні норми, втрачається орієнтація на дорослого і відбувається 

зближення з групою однолітків, де необхідними виявляються навички 

конструктивної взаємодії;  

– молодший школяр починає розуміти, що від його поведінки 

залежить вирішення багатьох життєвих ситуацій, зокрема й складних стосовно 

соціальної взаємодії, а значить, вона здобуває готовність до оволодіння 

навичками конструктивної поведінки в проблемних ситуаціях [2]. 

Отже, формування соціальної компетентності дитини базується на 

таких особистісних утвореннях: мотивація досягнення, довільність, позитивне 

ставлення до себе, висока самооцінка, здатність до конструктивної 

поведінки у складних ситуаціях. 

Суттєвим чинником формування соціальної компетентності 

молодшого школяра є його активна соціалізація, під якою ми розуміємо таке 

пристосування людини до вимог суспільства, що забезпечує її успішне 

функціонування у соціальному середовищі. У процесі соціалізації молода 

людина повинна пізнати й прийняти вимоги суспільства, а результатом 

цього процесу є формування свідомої причетності, належності до 

суспільства, пристосованості до оточуючого середовища і здатності до 

успішного здійснення соціальних ролей. Ці завдання можуть бути освоєні 

через соціальну практику, включення в діяльність вікових дитячих 

об’єднань, громадських організацій, органів шкільного самоврядування. 

Залучення молодших школярів до роботи в органах учнівського 

самоврядування сприяє формуванню соціальних компетенцій, здатності 

брати на себе відповідальність, активно брати участь у спільному прийняті 

рішень, у різних видах соціального проектування, цивілізованому 

розв’язанні конфліктів. Формами діяльності учнівського самоврядування 

учнів початкових класів можуть бути: громадські акції (благодійна 

допомога, екологічні проекти, соціологічні опитування тощо; наприклад, 
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«Не зірви», «Ми пам’ятаємо вас, ветерани», «Допоможемо птахам 

узимку»);учнівська газета з різноманітними рубриками(наприклад, «Віч-на-

віч», «Школярик»); соціальні проекти (наприклад, Природа і ми», «Сім 

криниць людяності»); громадсько-творче об’єднання; гуртки за інтересами; 

диспути, бесіди, брифінги із залученням батьків. 

Серед найважливіших аспектів соціальної компетентності людини є її 

здатність активно й успішно діяти в соціумі на засадах гуманності, 

співпраці, толерантності, відповідальності. Це вимагає від особистості 

вміти ефективно спілкуватися з іншими людьми, досягати консенсусу, 

запобігати і розв’язувати проблемні й конфліктні ситуації, а отже, набуття 

нею конфліктологічної компетенції [3, с. 4–5]. 

Актуальність формування конфліктологічної компетенції молодших 

школярів підсилюється й тим, що сучасний учень досить часто стикається з 

конфліктами у школі. Проведені бесіди з 500 учнями та спостереження за 

ними свідчать, що конфлікти з учителями відбуваються у 75,2 % учнів; в 

учнівському середовищі – у 56,0 % школярів. Одночасно слід підкреслити, 

що учні не вміють регулювати конфлікти, які виникають, і в конфліктних 

протистояннях переважають деструктивні тенденції. Так, 84,0 % з опитаних 

учнів прагнуть до доведення своєї правоти за будь-яких умов і тільки 26,8 % 

з них готові визнати, що бувають не праві. Для 58,4 % опитаних у конфлікті 

важко зробити перший крок, щоб з’ясувати взаємини. При цьому 70,0 % 

учнів зазнає, що конфлікти здійснюють негативний вплив на їхні стосунки 

з оточенням [3, с. 5].  

Тривалі, нерозв’язані конфлікти погіршують міжособистісні 

стосунки, морально-психологічний клімат в учнівському колективі, 

знижують мотивацію учня до навчання. Відсутність належної уваги до 

проблеми конфліктів у життєдіяльності школярів значно підвищує 

конфліктогенність навчально-виховного середовища, що стає основою 

формування конфліктної спрямованості особистості й перешкодою на 

шляху її самореалізації. Отже, шкільна практика потребує вирішення 

проблеми конфліктологічної підготовки учня, яка б дозволила зрозуміти 

сутність конфлікту, побачити його витоки, зміст, хід розвитку, наслідки, 

можливі способи розв’язання та запобігання конфлікту, набути досвіду 

раціональної поведінки в конфлікті. 

Таким чином, соціальну компетентність молодшого школяра можна 

вважати сформованою, якщо він: володіє елементарними знаннями про 

соціальні явища, події, людей, взаємини, способи їх налагодження; цінує, 

визнає значущість для себе всього, що пов’язано із соціальним життям, 

цікавиться ним; називає словами, вербалізує основні назви, пов’язані із 

соціальним життям; передає свої враження, пов’язані із соціальними 

подіями та взаєминами людей, художніми образами (малює, складає 

оповідання тощо); пов’язує соціальну активність людей і власну з 

виконанням соціально схвалюваних стандартів; реалізує свої знання та 
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інтереси у соціально зрілих формах поведінки; проявляє у поведінці 

конструктивну творчість; збалансовує особисті та соціальні 

інтереси [4, с. 125]. Подальшого наукового пошуку потребує визначення 

інструментарію дослідження результативності цього процесу. 
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Наталія Побидайло 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД КРАЄЗНАВЧОЇ СКЛАДОВОЇ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ 

 

У статті висвітлено питання інноваційного підходу краєзнавчої 

складової в процесі навчання фізичної географії. Висвітлено основні 

методичні підходи до застосування ІКТ у процесі здійснення краєзнавчих 

досліджень на заняттях географії. Приділено увагу діяльності вчителя й 

учнів у процесі краєзнавчих досліджень на заняттях географії. 

Проаналізовано необхідність перегляду методичних підходів, стосовно 

інноваційного підходу до краєзнавчої складової в процесі навчання фізичної 

географії. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, індивідуальна 

траєкторія навчання географії, краєзнавчі дослідження, навчальна 

діяльність на заняттях фізичної географії, краєзнавча складова. 

 

В статье рассмотрены вопросы инновационного подхода 

краеведческой составляющей в процессе обучения физической географии. 

Освещены основные методические подходы к применению ИКТ в процессе 

осуществления краеведческих исследований на занятиях географии. 

Уделено внимание деятельности учителя и учащихся в процессе 

краеведческих исследований на занятиях географии. Проанализированы 

необходимость пересмотра методических подходов, относительно 

инновационного подхода к краеведческой составляющей в процессе 

обучения физической географии. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

индивидуальная траектория обучения географии, краеведческие 

исследование, учебная деятельность на занятиях физической географии, 

краеведческая составляющая. 

 

The article highlights the issue of local geography component of an 

innovative approach in teaching physical geography. The basic methodological 

approaches to the use of ICT in the process of regional researches at the 

geography lessons were represented. A special attention was paid to the activity 

of teachers and students in the studying of local geography at the geography 

lessons. An analysis was conducted on the need to review the methodological 

approaches related to the innovative approach to local geography component in 

teaching physical geography. It is necessary to use ICT on employments physical 

geography in a kind demonstrations of image volume geographical objects, water 

objects it  the native edge. Іt is expedient to use the program Microsoft Power 

Point, for creation of short presentations and new multimedia lectures, which 
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improves efficiency forming educational concepts and studies physical geography 

on the whole. Information and communication technology can be used for 

implementation of practical works geography, what will to perform the function 

workbook, to practical work whether educational complex for all geographical 

courses. Interactive maps carry out a role visual educational means what can 

used by a teacher in preparation and lead through of lessons from geography. 

Еxample іnteractive maps «Africa» and «North America», which from the point 

of view methods studies geographical contain an innovative component. 

Key words: information and communication technologies, individual 

learning trajectory of geography learning, local geography research, learning 

activities at the lessons of physical geography, local geography component. 

 

Необхідність впровадження інноваційного підходу у сферу освіти 

зумовлена сучасною світовою тенденцією створення глобальних, відкритих, 

освітніх та наукових систем, які сприяють розвитку системи накопичення і 

поширення наукових знань, надання доступу до різноманітних 

інформаційних ресурсів соціуму [1].  

Інноваційне середовище нині здійснює помітний вплив як на стан 

самої системи освіти в Україні, так і на процеси її розвитку. Людина, не 

здатна орієнтуватися у різноманітті сучасних інновацій, не може бути 

конкурентоспроможною у динамічному глобалізованому світі [7].  

Враховуючи той факт, що однією з цілей навчання фізичної географії 

у загальноосвітній школі є підготовка випускника до реалій глобалізованого 

світу через формування ключових і предметних компетентностей і розвиток 

таких якостей особистості, які дозволять йому бути конкурентоспроможним 

у оточуючому його соціумі, постає питання розвитку учня загальноосвітніх 

навчальних закладів саме у такому напрямку. 

Слід зазначити, що окремі аспекти досліджуваної проблеми були 

предметом уваги дослідників та відображені у багатьох дослідженнях. 

Дослідженнями проблематики впровадження ІКТ в освітній процес 

загально-освітніх навчальних закладів (ЗНЗ) займалися: В. Биков, 

Л. Брескіна, А. Гуржій, М. Жалдак, Ю. Жук, А. Звягіна, Л. Карташова, 

О. Клочко, Н. Морзе, В. Лапінський, І. Прокопенко та інші. Зокрема, Ю. Жук 

зазначає, що предметне середовище ‒ це середовище, у якому 

забезпечуються умови інформаційної взаємодії в процесі навчання певного 

навчального предмету між учителем, учнем і засобами навчання, що 

функціонують на базі засобів ІКТ [5]. Дидактичні аспекти становлення 

інформаційної компетентності, яка визначена як одна з ключових, і 

методичні засади використання ІКТ на заняттях географії висвітлені у 

роботах Ю. Безверхої, Л. Вішнікіної, О. Діброви, С. Коберніка, О. Надтоки, 

В. Остроуха, В. Самойленка, О. Топузова та інших авторів. Проте, нині 

назріло питання не лише впровадження ІКТ у навчальний процес, 

враховуючи специфіку кожного зі шкільних предметів, а й розробки 
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відповідних методик навчання на тлі поєднання інформаційно-

комунікаційних технологій і підходів, властивих для реалізації навчального 

змісту шкільних предметів [3]. 

Мета статті ‒ застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

в розрізі краєзнавчих досліджень на заняттях географії. Адже використання 

ІКТ в навчанні фізичної географії створює сприятливі умови для мотивації 

учнів до навчання, розвиває їхню пізнавальну активність, а за потреби ‒ 

індивідуалізує навчальний процес. 

Неодноразово зазначалося, що серед шкільних предметів фізична 

географія має дуже широкі можливості для навчання з використанням ІКТ 

[4]. Це стосується навчальної потреби у використанні інтерактивних карт, 

графічних моделей та різноманітного програмного забезпечення. На 

заняттях фізичної географії інформаційно-комунікаційні технології можна 

використовувати: під час вивчення нового або закріплення вивченого 

матеріалу, які потребують ілюстрацій закономірностей розвитку природи і 

суспільства, на конкретних матеріалах регіонального змісту; у вигляді 

самостійної роботи з комп’ютером в межах інтегрованих уроків 

інформатики і географії. На таких заняттях учні безпосередньо на 

комп’ютері виконують практичні роботи, задекларовані навчальною 

програмою [4]. Інформаційно-комунікаційні технології можуть 

використовуватися для розробки навчальних проектів і відповідних 

методичних і дидактичних матеріалів.  

У роботах вітчизняних методистів неодноразово зазначалося, що 

комп’ютер можна використовувати під час вивчення фізичної географії в 

режимі навчання, тренажера, оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Працюючи в режимі навчання, за допомогою мультимедійних програм 

виводяться на екран монітора навчальна інформація, задаються питання на 

розуміння запропонованої інформації. Якщо відповідь неправильна, 

пропонується підказка, як знайти правильну відповідь, або відповідь і 

ставиться наступне запитання [9].  

Працюючи в режимі тренажера, на екран виводяться лише тексти 

запитань, за умови помилкової відповіді надається відповідний коментар; 

результати відповідей не запам’ятовуються, час на обмірковування завдань ‒ 

необмежений. Для визначення рівня навчальних досягнень учнів 

застосовуються різноманітні форми і підходи. Найпоширеніший варіант 

його проведення є тестування учнів. Лише з першого погляду це звичайний 

елемент методики навчання, який не вимагає ретельної підготовки. Одним 

із його варіантів проведення є такий, коли тестові завдання добираються 

комп’ютером. У цьому випадку час на обмірковування обмежений, 

результати відповідей фіксуються, за наявності помилки дається правильна 

відповідь і коментар. Після закінчення роботи виводиться список тем, у 

яких були зроблені помилки і які потрібно повторити, а також здійснюється 

оцінювання відповідною кількістю балів [9].  
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Такі види навчальної діяльності мають особистісно зорієнтований 

характер і є доволі перспективними в плані індивідуалізації навчання. З 

точки зору формування методичних засад географії у загальноосвітній 

школі поняття «індивідуальна траєкторія навчання географії» набуває свого 

реального сенсу, включаючи компоненти вимірювання, лише з 

використанням ІКТ. Наявні комп’ютерні програми з географії можуть 

використовуватися як інформаційно-пізнавальний засіб навчання, які 

виконують різноманітні дидактичні функції у певних навчальних ситуаціях. 

Також вони є різноманітні за змістом, структурною побудовою, обсягом 

подання навчальної інформації.  

У близькій перспективі вони будуть ефективно використовуватися 

для проведення краєзнавчих досліджень на заняттях географії у 

загальноосвітній школі. Нижче подано одну з методик, розроблену 

авторським колективом у складі: О. Топузов, О. Надтока, Т. Назаренко, 

Л. Вішнікіна, А. Шуканова, В. Самойленко. Вона реалізована у підручнику 

«Географія материків і океанів. 7 клас» за вищезазначеним авторством у 

рубриці «Геосмайлик» [2].  

До джерел вивчення і дослідження материків і океанів належать 

різноманітні друковані видання: географічні карти, атласи, підручники, 

словники, енциклопедії, журнали, газети, фотознімки. Наразі значного 

розповсюдження зазнали електронні джерела географічної інформації. До 

них належать електронні атласи, підручники, посібники, довідники, 

відеоматеріали та аудіоматеріали на сучасних магнітних носіях. Вони 

містять як пізнавальну, так і навчальну інформацію з географії. Особливих 

успіхів у розповсюдженні географічних знань досягнуто завдяки Інтернету.  

На різноманітних сайтах викладено чимало статей і географічних 

фактів, які допомагають у дослідницькій роботі яких природних зонах вони 

розташовані? У якій країні зосереджено понад 20% лісів материка? У яких 

країнах і в якій природній зоні найвища частка земель, що не 

використовуються?  

Завдання. За картами атласу і додатковими джерелами з’ясуйте, як 

окремі види господарської діяльності впливають на природу 

Африканського континенту? Результати дослідження внесіть до таблиці 1. 

Після заповнення таблиці зробіть висновок [2].  

Існують й інші, попри зазначені вище, приклади використання ІКТ на 

заняттях фізичної географії. Зокрема, це демонстрація зображення 

різноманітних географічних об’єктів. Слід зазначити, що слово 

«демонстрація» має набувати реального методичного значення і не 

перетворюватися в банальну ілюстрацію, а виконувати роль представлення 

географічних понять, термінів і закономірностей засобами ІКТ з метою 

реалізації навчальних завдань.  

Важливо використовувати зображення водних об’єктів свого рідного 

краю, наприклад річок Дніпро, Десна, Рось, Самара, Уж, Черемош та інших, 
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оскільки ця річка протікає в даній місцевості, учні її неодноразово бачили 

як безпосередньо, так на світлинах, або у відео зображеннях чи слайдах.  

Відображення, сформовані в результаті спостереження конкретних 

географічних об’єктів або їх зображень й описів і є одиничною уявою, 

важливим елементом комплексу формування навчальних понять. 

Використовуючи можливості ІКТ, за допомогою яких представлено 

зображені географічні об’єкти і явища, учні виділяють суттєві і змінні 

ознаки, властиві кожному об’єкту або явищу даної категорії, внаслідок чого 

у них формуються узагальнені уявлення: річка, озеро, болото, гора, рівнина, 

мішаний ліс, степ тощо.  

Відображення, сформовані за умови використання ІКТ, є 

узагальненою уявою географічних об’єктів та явищ. Вони відіграють 

важливу роль у процесі формування фізико-географічних понять на 

прикладі об’єктів рідного краю.  

Слід зазначити, що саме в таких випадках доречно використовувати 

Microsoft Power Point, створювати як короткі презентації, так і нові 

мультимедійні лекції, доповнюючи їх анімаційними ефектами, 

відеофрагментами, звуковим супроводом, що значно підвищує 

ефективність формування навчальних понять і навчання фізичної географії 

в цілому. Ця програма дозволяє використовувати також анімацію, слайди, 

фрагменти відеофільмів під час вивчення природних об’єктів і явищ, що 

формує у школярів образні уявлення, а на їх основі різноманітні фізико-

географічні поняття. 

Слід лише зауважити, що в основу створюваних «навчальних 

продуктів» слід брати не відсторонені від життя ілюстрації, а відомі учням 

географічні об’єкти, як основу для їх сприйняття. Інформаційно- 

комунікаційні технології можуть використовуватися для виконання 

практичних робіт з географії. На часі створення електронних навчальних 

посібників, які будуть виконувати функцію робочого зошита, практикуму 

чи навчального комплексу для всіх географічних курсів. Такі навчальні 

засоби будуть набагато мобільнішими, ефективнішими й матимуть ширші 

навчальні можливості, ніж їхні паперові варіанти. Варто зазначити, що 

більшість програм географічного спрямування за дидактичним 

призначенням є допоміжним джерелом знань.  

Через недостатньо глибоке розуміння їх методичного значення вони 

використовуються як ілюстративний засіб, тому одним із завдань методики 

навчання географії є обґрунтування дидактичних засад ІКТ і поглиблення 

міжпредметних зв’язків географії й інформатики. У цьому плані важливим 

містком для міжпредметних зв’язків є використання електронних 

навчальних посібників з географії й інтерактивних карт. Важливу роль у 

цьому плані відіграло створення електронної версії Національного атласу 

України (голова редколегії академік НАНУ Б. Патон, науковий редактор ‒ 

член-кореспондент НАНУ Л. Руденко). В основу його розроблення увійшли 
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875 карт і текстів. До його створення долучилися 327 авторів з науково-

дослідних установ НАНУ і провідних університетів України; цей 

унікальний науково-довідковий продукт використовуватиметься для потреб 

управління, природокористування й охорони навколишнього середовища, 

економічного розвитку регіонів, зовнішньополітичної діяльності, вищої і 

середньої освіти, культури, сприятиме утвердженню і посиленню ролі 

географії в інформаційному суспільстві. У ньому накопичені також цінні 

матеріали, що мають краєзнавче спрямування.  

Серед інших електронних засобів, які можуть використовуватися для 

краєзнавчих досліджень учнів, слід відзначити: «Туристичний атлас світу» 

(у якому містяться 100 географічних карт, 900 фотографій, 25 відеокліпів та 

енциклопедична інформація); «Географія. Посібник для учнів» (географічні 

карти, відеофрагменти); «Географія. Подорож по Європі» (картографічна і 

довідкова інформація);«Атлас України» (176 карт, тексти, графіки, таблиці, 

діаграми, фотографії тощо) та ін.  

Інтерактивні карти виконують роль наочного навчального засобу, що 

може використовуватися учителем у підготовці і проведенні навчальних 

занять з географії на базі комп’ютерного класу або з використанням 

мультимедійного проектора, електронної дошки. Ці навчальні засоби 

дозволяють поглибити географічні знання учнів і формувати в них 

предметні компетентності.  

ДНВП «Картографія» у 2014 році створило серію таких засобів 

навчання. На особливу увагу заслуговують інтерактивні карти «Африка» та 

«Північна Америка», які з точки зору методики навчання географії містять 

інноваційну складову. Навчальна інформація, що міститься в усіх 

мультимедійних програмах, є вагомим матеріалом для формування 

географічних уявлень і понять про явища і природні об’єкти, які учні не 

можуть безпосередньо спостерігати.  

Завдяки відеофрагментам і світлинам, які є у цих програмах, на уроках 

географії можна здійснити «подорож» планетою, у куточки живої природи, 

які практично недоступні для більшості учнів. Тому мультимедійні засоби, 

як джерело нових знань, можуть використовуватись перед вивченням 

навчального матеріалу як вступ до теми або під час вивчення теми в 

поєднанні з розповіддю чи бесідою [8].  

У процесі вивчення географії рідного краю на заняттях 

застосовуються технології мультимедіа. Це нові інформаційні технології, 

які включають в себе прийоми, методи, способи використання аудіовізуальної 

інформації. Це дає нам змогу поєднати в одному програмному продукті 

текст, графіку, аудіо та відеоінформацію про рідний край [9].  

Технології відрізняються мультимедійною функціональністю, а також 

мірою програмного моделювання віртуального навчального матеріалу, а 

отже, й ступенем складності застосування. Вищезазначені технології 

функціонують на основі програмних платформ: Macromedia Flash, 
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Macromedia Authorware тощо. Реалізацію краєзнавчої інформації про свою 

місцевість, її природні й суспільні особливості можна здійснювати, як і 

стосовно інших географічних об’єктів, за допомогою створення 

комп’ютерних навчальних краєзнавчих програм. Їх алгоритм відповідає 

створенню географічних програм: імітаційне графічне моделювання різних 

природних процесів і явищ своєї місцевості; організація краєзнавчих 

дидактичних ігор; створення банків даних, що містять різноманітну 

інформацію, необхідну для розв’язання навчальних програм.  

Таким чином, комп’ютер надає учням нові пізнавальні можливості, 

він не дублює і не замінює вчителя. Тому методики навчання за його участю 

мають враховувати можливі наслідки роботи з ним, і «вбудовувати» його 

можливості у ті чи інші види навчальної діяльності на заняттях географії. 

Використання ІКТ під час опрацювання краєзнавчих матеріалів в урочний і 

в позаурочний час підвищує мотивацію краєзнавчого навчання, розвиває 

пізнавальний інтерес до вивчення рідного краю і здатність учнів до 

дослідницької діяльності.  

Якість вивчення краєзнавчого матеріалу за допомогою комп’ютера 

може бути високою лише за умови створення методично правильно 

підготовлених навчальних програм з краєзнавства. Реалізація краєзнавчих 

досліджень, які проводяться учнями навчальних закладів може мати 

високий ступінь ефективності й давати вагомі практичні результати.  
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Роман Прибора 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

У статті проаналізовано дидактичні можливості застосування 

Інтернет-ресурсів та сервісів у процесі вивчення англійської мови 

студентами вищих навчальних закладів. Визначено основні їх типи, 

охарактеризовано особливості роботи з ними. Встановлено, що вони 

орієнтуються на розвиток мовної (засвоєння лексики, граматики, 

формування орфографічних умінь), комунікативної (розвиток навичок 

усного діалогічного і монологічного та писемного мовлення) та професійної 

(спеціалізовані наукові та публіцистичні матеріали) компетентностей. 

Інтернет також є джерелом навчальної та методичної інформації для 

викладача для вдосконалення навчального процесу. 

Ключові слова: англійська мова, навчального процес, вищий 

навчальний заклад, Інтернет-ресурси, комунікативні компетентності, 

проектна робота. 

 

В статье проанализировано дидактические возможности 

использования Интернет-ресурсов и сервисов в процессе изучения 

английского языка студентами высших учебных заведений. Выяснено их 

основные типы, дана характеристика особенностей работы с ними. 

Установлено, что они ориентируются на развитие языковой (изучение 

лексики, грамматики, формирование орфографических умений), 

разговорной (развитие навыков устной диалогической и монологической и 

письменной речи) и профессиональной (специализированные научные и 

публицистические материалы) компетентностей. Интернет также есть 

источником учебной и методической информации для преподавателя для 

усовершенствования учебного процесса. 

Ключевые слова: английский язык, учебный процесс, высшее учебное 

заведение, Интернет-ресурсы, коммуникативные компетентности, 

проектная работа. 

 

The article provides the analysis if didactic facilities of Internet in the 

English language teaching and learning process in higher educational 

institutions. There have been distinguished the main types of Internet resources 

and services including search engines, channels, mass media web-sites, language 

learning services, personal teacher’s pages, teachers’ forums, social networking 

sites, on-line dictionaries, project making platforms etc. Some of them aim at the 

development of language competence i.e. vocabulary, grammar and spelling. 

Others help to master communicative skills both orally and in writing or enhance 
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professional competence providing specialized scientific, technical and 

publicistic materials for self-study. Teachers can use Internet as a source of ideas, 

teaching methods and techniques, electronic textbooks, additional instructional 

materials to make educational process up-to-date and easily accessible by all 

students. 

Key words: English, educational process, higher educational institutions, 

Internet resources, communicative competences, project work. 

 

Основна мета вивчення іноземної мови полягає у формуванні 

комунікативної компетенції. Усі інші цілі підпорядковуються їй. 

Оволодіння комунікативною і міжкультурною компетенцією неможливе без 

практики спілкування. У цьому допомагають комп’ютерні технології та 

Інтернет, які за останні десятиліття стали невід’ємною частиною освітнього 

процесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що різні аспекти 

інформатизації навчального процесу вищої та середньої школи 

розглядалися в роботах вітчизняних (В. Афанасьєва, О. Жолдак, І. Карпа, 

Т. Олійник, А. Скрипниченко, В. Тавро) та зарубіжних (А. Андрєєв, 

М. Девідсон, Дж. Кемпбелл, М. Кастельс, М. Кузнєцов Л. Рейган, 

Х. Т. Хуанг, Ф. Явуз та ін.) науковців. Однак, потребують більш ґрунтовного 

дослідження особливості використання різноманітних Інтернет-ресурсів та 

сервісів для навчання англійської мови у вищих навчальних закладах та 

аналіз їх потенціальних можливостей для формування мовленнєвих 

компетентностей. 

Мета статті – проаналізувати дидактичні можливості Інтернет-

ресурсів та сервісів у процесі вивчення англійської мови студентами вищих 

навчальних закладів. 

У ході технічного прогресу переважна більшість технічних засобів 

створювалася для інших цілей, тому педагоги самостійно визначали 

дидактичну цінність і створювали методики їх ефективного використання в 

навчальному процесі. Натомість Інтернет започатковувався саме з 

освітньою та комунікативною метою. Поєднання комп’ютерних технологій 

та Інтернету для вивчення іноземної мови дало поштовх для виділення 

прийому Computer Assisted Language Learning (CALL).  

У вищих навчальних закладах навчання англійської мови носить 

професійно-орієнтований характер і мережа Інтернет допомагає реалізувати 

завдання курсу. Серед найважливіших з них російський педагог О. Ваценко 

визначає наступні:  

 формування та вдосконалення мовних навичок і розвиток умінь 

іншомовного спілкування в різних сферах та ситуаціях; 

 розвиток навичок самостійної та дослідницької роботи студентів 

за допомогою спеціально організованої діяльності з використанням 

інтернет-технологій (пошук інформації, Web-проекти), що сприяє ініціації 
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самостійної діяльності і ліквідації прогалин у знаннях, навичках та уміннях; 

 підвищення мотивації та створення потреби у вивченні англійської 

мови за допомогою живого спілкування (Web-семінари, інтернет-

конференції, Scype); 

 реалізація індивідуального підходу до учнів шляхом обліку 

індивідуальних особливостей комунікативних служб мережі за рахунок 

використання Інтернету; 

 формування комунікативних навичок і культури спілкування [1]. 

Російський науковець О. Самірханова включає до форм роботи з 

комп’ютерними навчальними програмами на заняттях англійської мови: 

вивчення лексики, розвиток діалогічного і монологічного мовлення, письма, 

засвоєння граматики [5]. 

Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам 

різноманіття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг включає: 

електронну пошту, телеконференції, відеоконференції, можливість публікації 

власної інформації, створення власної домашньої сторінки і розміщення її 

на Web-сервері, доступ до інформаційних ресурсів (довідкових каталогів, 

пошукових систем, розмов в мережі (Chat)). Ці ресурси можуть бути 

активно використані на заняттях з іноземної мови. 

Російський філолог Л. Раїцька [4, с. 112–116] розглянула типи 

англомовних Інтернет-матеріалів, які можна використовувати при навчанні 

англійської мові за професійним спрямуванням у вищих навчальних 

закладах: 

1. Загальна англомовна інформація про факти, події, яка може бути 

використана у викладанні і при вивченні англійської мови.  

Інтернет – один з найкращих засобів отримання інформації про 

останні події у світі. Майже всі відомі світові ЗМІ мають свої Web-сторінки. 

Більшість матеріалів може бути використана тільки після відповідної 

адаптації викладачем. Пошук матеріалів здійснюється під керівництвом 

викладача чи самостійно студентами за розробленим викладачем завданням. 

Студенти можуть отримати конкретну адресу сайту або ключові слова 

завдання, за якими можуть знайти необхідну інформацію. Крім того, 

методично студенти повинні знати, як проводиться пошук, як ефективніше 

використати пошукові системи (search engines) і директорії (directories). 

Пошукові системи є інструментальними засобами в мережі Інтернет, 

призначені для відсіювання інформації, що не відноситься до теми запиту. 

Вони включають: Yahoo!Search (https://search.yahoo.com), DejaNews 

(http://www.deianews.com), Education World Search Engine 

(http://www.education-world.com), WebCrawler (http://webcraler.com). 

Якщо предметом пошуку є газетні або журнальні статті, довідкові 

видання, словники, енциклопедії, книги можна використати електронні 

бібліотеки (libraries). Наприклад, Electric Library (http://www.clibrarv.com) 

включає тексти (у повному об’ємі) 150 газет та інформаційних бюлетенів, 

https://search.yahoo.com/
http://www.deianews.com/
http://www.education-world.com/
http://webcraler.com/
http://www.clibrarv.com/
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800 журналів, 3000 довідників, а також художньо-літературних видань. 

Проте більшість бібліотек надають платні послуги, а періоди пільгового або 

безкоштовного використання обмежені кількома днями або тижнями. 

О. Самірханова пропонує використовувати інформаційні сторінки для 

удосконалення комунікативної й міжкультурної компетентності. З метою 

ознайомлення з переліком газет, студенти можуть скористатися сторінкою 

MEDIA LINKS, у якій є посилання на видання. 

Для аудиторної роботи можна застосовувати посилання Send Us 

Feedback, яке здійснює інтеракцію читача з видавництвом. У розділі Today’s 

Columnists можна обмінятися коментарями з читачами і висловити своє 

враження від статті. 

Схожу структуру сторінок мають CNN World News, ABC News, BBC 

World Service, The Washington Times, The New York Times. Звісно, назва та 

перелік рубрик може варіюватися. 

На сайті ВBС World Service (http://www.bbc.co.uk/worldscrvicc) новини 

читаються і прослуховуються на багатьох мовах. Навіть можна вибрати 

відповідний рівень оволодіння англійською і прослухати в режимі 

LEARNING ENGLISH. Зворотний зв’язок з видавництвом здійснюється за 

допомогою посилання CONTACT US. 

Видавництво АВС News (http://www.abcncws.go.com/indcx.html) 

супроводжує свої публікації звуковим і відео супроводом. У розділі чат 

(CHAT) можна обговорити новини.  

Кількома мовами з аудіо і відео супроводом надається інформація і на 

сайті CNN World News (http://cnn.com/WORLD). Взаємодія з видавництвом 

можлива в рубриках DISCUSSION, що включає: дошку оголошень 

(MESSAGE BOARDS), кімнату для бесід (CHAT) і зв’язок з редколегією 

(FEEDBACK) [5]. 

Українські дослідники Т. Олійник, В. Афанасьєва наводять та 

характеризують перелік сайтів, які сприяють навчанню аудіювання. 

Звертається увага на такі сайти як: ESLvideo (http://www.eslvideo.com), YouTube 

(http://www.youtube.com), Blabberize (http://www.blabberize.com), Voice of 

America (http://www.voanews.com), ShowBeyond (http://www.showbcyond.com) 

та ін. 

Сайт ESLvideo належить до сервісів, що містять тести на розуміння 

змісту автентичних відео- й аудіофрагментів, а також дозволяють 

створювати власні тести на основі файлів, розміщених у межах інших 

сервісів. 

Канал YouTube пропонує послуги зберігання та розміщення 

відеоматеріалів. Користувачі можуть додавати, переглядати, коментувати 

відеоматеріали. Цей сервіс можна використати переважно для поглиблення 

вмінь аудіювання. Він є невичерпним джерелом цікавої, актуальної й 

автентичної інформації. 

Інтернет-радіостанція Voice of America транслює різноманітні новини, 

http://www.bbc.co.uk/worldscrvicc
http://www.abcncws.go.com/indcx.html
http://cnn.com/WORLD
http://www.eslvideo.com/
http://www.youtube.com/
http://www.blabberize.com/
http://www.voanews.com/
http://www.showbcyond.com/
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адресовані слухачам з різних країн. Радіопередачі зберігаються в архівах у 

текстовому та відео варіантах. Інформація доступна для скачування усім 

користувачам.  

Наступна група сайтів націлена на вдосконалення навичок говоріння. 

До цієї групи можна віднести сайти Dvolver (http://www.dvolver.com) та 

Showbeyond, про який уже згадувалось вище. 

Сервіс Dvolver допомагає студентам створювати власні діалоги на 

різноманітні теми. Цей сайт пропонує обрати місце програвання діалогу, 

його героїв тощо. Потім кожний студент заповнює спеціальне поле 

репліками свого героя. Коли всі репліки записані, сервіс пропонує 

переглянути щойно створений діалог. Таким чином Dvolver додає гнучкості 

та урізноманітнює процес створення діалогів. 

Сервіс Showbeyond призначений для створення власних 

мультимедійних розповідей та запису звукового супроводу до слайдів. Цей 

сайт буде дуже корисним для заохочення студентів до креативного підходу 

до створення монологів. Студенти вільні вибрати зображення для відеоряду 

за власним бажанням, записати до нього музичний супровід, робити власні 

голосові коментарі та підписи до слайдів. У процесі підготовки запису вони 

мають можливість записати аудіо стільки разів, скільки необхідно для того, 

щоб кінцевий результат їх задовольнив. У результаті, студенти отримують 

мультимедійний продукт, що поєднує в собі монологічне та писемне 

мовлення [3, с. 2–4]. 

У позаудиторній самостійній роботі студентів може використовуватися 

Faсebook, а саме V-forum – дискусійний форум з використанням 

відеоматеріалів. На ньому учасники обмінюються інформацією, 

удосконалюючи навички говоріння. Х. Хуанг навів досвід використання 

власних відео-презентацій тайванськими студентами. Оскільки студенти 

об’єднані в групу друзів, відео-презентації з’являються у стрічці новин і 

члени групи можуть переглянути їх, позитивно прокоментувати чи 

залишити свої зауваження або поради щодо вдосконалення подачі 

інформації чи недоліків мовлення. Більшість студентів відзначили, що 

участь у дискусіях відео-форумів допомогла їм створити соціальне 

середовище для вдосконалення навичок говоріння [6, с. 90–91].  

2. Спеціально розроблені для вивчення англійського мови матеріали 

в Інтернет-мережі. На таких сайтах можна знайти практично усе: від планів 

уроків і розроблених тем, програм, навчально-методичних матеріалів до 

тестів і вправ для конкретних граматичних тем. Такі матеріали і вправи 

дозволяють викладачеві проводити заняття і організовувати самостійну 

позааудиторну роботу студентів. 

Ресурс BBC Learning English (http://www.bbc.co.uk/learningenglish) дає 

можливість вивчати британську англійську мову з рівня lower intermediate 

(нижче середнього). Безліч напрямків, відео та аудіо матеріалів з текстівкою 

і транскрипцією. Один з розділів присвячений конкретно для роботи над 

http://www.dvolver.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish
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вимовою.  

Соціальна мережа Livemocha (http://learnlanguagetools.com/livemocha) 

розрахована на осіб, що вивчають іноземні мови. Це спільнота вчителів, 

лінгвістів і, звичайно, всіх, хто просто вивчає іноземну мову. Члени 

спільноти допомагають один одному вчитися. Носії мови виправляють і 

пояснюють помилки. Також є практика обміну текстовими повідомленнями, 

відео або аудіо-чати для практики усного мовлення. Мережа створює 

можливість здійснення двостороннього навчання, коли студент, що вивчає 

англійську мову, може знайти напарника, який хоче вивчити українську. 

Так, користувач виступає одночасно студентом і вчителем, що вимагає 

систематизації та глибокого засвоєння мови в режимі реального часу. 

Ресурс Bussu (https://www.busuu.com/ru) пропонує спілкування з 

англомовним співрозмовником, та підбірку уроків для запам’ятовування 

лексики, постановки вимови та інших аспектів вивчення мови. Як і на 

Livemocha, вправи перевіряються носієм мови. Добре опрацьовано додаток 

для iOS та Android. 

Ресурс LinguaLeo (https://lingualeo.com/ru) – це бібліотека відео, аудіо 

і текстових матеріалів. Студент має доступ до тематичних курсів, 

особистого словника з озвученням, тренувальних завдань з аудіювання.  

Безкоштовний сервіс Voki (http://www.voki.com/) дозволяє створювати 

аватари, які можуть розмовляти – вашим голосом чи текстом, який ви 

надрукуєте, або ж голосом з аудіофайлу, який ви завантажите. Створені 

аватари можна розміщувати в будь-які блоги, веб-сайти чи профілі. 

Cайт Memrise (https://www.memrise.com/login/?next=/welcome), 

побудований на основі мнемоніки – техніки, яка допомагає запам’ятовувати 

інформацію за допомогою побудови асоціацій. Ресурс містить безліч 

асоціативних рядів для кращого запам’ятовування слів та посилання на 

корисні курси для вивчення іноземних мов. 

3. Особисті інформаційні сторінки (home-pages) викладачів в 

Інтернеті. Можуть містити інформацію, спеціально розроблені для 

конкретних студентів матеріали для самостійної роботи, електронні тести, а 

також численні гіпертекстові посилання, що зв’язують цю сторінку з будь-

якими сайтами, директоріями, пошуковими системами і ін. Останні 

дозволяють методично грамотно і продуктивно організовувати роботу 

студентів (особливо позааудиторну). 

4. Електронна пошта (e-mail) – це сукупність програмно-апаратних 

засобів, що забезпечують передачу повідомлень між комп’ютерами. Час 

доставки листа може складати від кількох секунд до десятків хвилин і 

залежить, головним чином, не від відстані, а від кількості переходів з однієї 

мережі в іншу в процесі доставки, а також від організації служби ЕП в тій 

або іншій мережі на шляху передачі повідомлення.  

Отримання електронних повідомлень, а також підготовка і відправка 

відповідей на них можуть робитися в зручний для учасника час. З цієї 

http://learnlanguagetools.com/livemocha/
https://www.busuu.com/ru/
https://lingualeo.com/ru
http://www.voki.com/
https://www.memrise.com/login/?next=/welcome/
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причини електронну пошту відносять до неінтерактивних технологій, що 

реалізовуються в режимі offline, оскільки між відправленням листа і 

отриманням відповіді на нього зазвичай проходить деякий час (декілька 

хвилин, годинників, днів і т. п.). Електронна пошта є однією з найбільш 

дешевих і порівняно нескладних технологій [2, c. 72]. 

З розвитком інтернет-технологій цей тип поступово втрачає своє 

значення. При навчанні на стаціонарі електронна пошта грає вже не таку 

роль, як, наприклад, в дистанційному навчанні. Проте е-mail залишається 

зручним і економічним інструментом для передачі як текстової, так і 

мультимедійної інформації. В якості додатків (attachments) до повідомлень 

електронної пошти можуть бути передані текстові документи, наприклад, у 

форматах PDF, DOC (Microsoft Word), plain text (простий текст) – книги, 

статті, документація. При цьому для скорочення об’єму рекомендується 

архівувати додатки в якому-небудь широко поширеному форматі, 

наприклад RAR або ZIP. 

Виділяють кілька напрямків, де використання електронної пошти 

дозволяє підвищити ефективність навчального процесу. Передусім, це 

навчання письму. На початкових етапах використання електронної пошти є 

важливим, оскільки дає можливість відпрацювати уміння ділового 

письмового мовлення і навчитись взаємодіяти. Приклад, написання листа  

як основа для написання власного портфоліо. Виконане завдання студенти 

відправили на електронну адресу спочатку студентам своєї групи, потім 

викладачу. Оскільки завдання виконувалося за зразком, було підготовчим 

до монологічного завдання, то не вимагало ретельної перевірки. Первинне 

оцінювання з коментуванням здійснювалося студентами групи. Кожен 

студент крім написання свого листа, повинен був додатково перевірити 

3 листи одногрупників, оцінити, проаналізувати помилки, відправити 

авторові відповідь з коментарем. Цей вид робіт забезпечив самоперевірку 

студентів, тренування в уміннях аналізувати, оцінювати, складати коментар, 

залучив студентів до комунікації на англійській мові, заощадив час 

педагога.  

Крім того, можна використати електронні листи для контролю за 

засвоєнням студентами окремих тем. Студенти можуть відсилати звіти 

щодо виконаної роботи, а викладач оцінити наявність роботи і її 

відповідність вимогам. Отримуючи в електронній формі роботи студентів, 

викладач має можливість проаналізувати результати. 

Можливо організувати спеціальні студентські проекти.  

5. Матеріали для викладачів. В Інтернеті викладачі можуть знайти 

різноманітні можливості для вдосконалення навчального процесу. Це 

програми з навчальних дисциплін, матеріали з методики і практики 

викладання мов, інформація про нові підручники, навчальні посібники з 

англійської мови. Крім того, викладачі можуть обмінюватися з колегами в 

різних форматах досвідом і новітніми досягненнями в навчанні студентів 
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(посилання, відеоконференції, чати тощо). Інтернет дозволяє викладачам 

публікувати в електронних виданнях свої наукові та методичні статті. 

Отже, Інтернет може ефективно використовуватися як допоміжний 

засіб у навчанні англійської мови у вищих навчальних закладах. Його 

унікальні можливості полягають у наданні послуг та інформаційних 

освітніх ресурсів. Проте у великій інформаційній базі студенти не завжди 

можуть самостійно орієнтуватися, тому завдання викладача правильно їх 

спрямовувати. Подальшого розвитку потребують методики навчання 

англійської мови студентів із залученням Інтернет-ресурсів та формування 

різних видів компетентностей за допомогою електронних дидактичних 

засобів. 
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УДК 378.147 

Інна Ратинська 

 

СТРУКТУРА І СТАН СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОПЕРАТОРІВ З ОБРОБКИ 

ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ В КОЛЕДЖІ 

 

У статті розглянута сутність поняття «критерій» та визначена 

правильність вибору критеріїв сформованості професійної 

компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та 

програмного забезпечення на базі коледжу, яка залежить від дотримання 

певних вимог. У публікації здійснено аналіз та визначено критерії 

сформованості професійної компетентності майбутніх операторів з 

обробки інформації та програмного забезпечення на базі коледжу. 

Розкрито особливості та основні показники професійної компетентності 

операторів з обробки інформації та програмного забезпечення на базі 

коледжу. 

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, 

компетентнісний підхід, когнітивний, мотиваційно-змістовий, діяльнісно-

практичний, функціонально-праксеологічний компонент.  

 

В статье рассмотрена сущность понятия «критерий» и определена 

правильность выбора критериев сформированности профессиональной 

компетентности будущих операторов по обработке информации и 

программного обеспечения на базе колледжа, которая зависит от 

соблюдения определенных требований. В публикации осуществлен анализ и 

определены критерии сформированности профессиональной компетентности 

будущих операторов по обработке информации и программного 

обеспечения на базе колледжа. Раскрыты особенности и основные 

показатели профессиональной компетентности операторов по обработке 

и формации и программного обеспечения на базе колледжа. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, 

компетентностный подход, когнитивный, мотивационно-смысловой, 

деятельностно-практический, функционально-праксеологический компонент. 

 

The article examines the essence of the concept of «criterion» and 

determines the correctness of the choice of criteria for the formation of 

professional competence of future operators of information processing and 

software on the basis of the college, which depends on compliance with certain 

requirements. The publication analyzes and determines the criteria for the 

formation of professional competence of future operators of information 

processing and software based on college. The features and basic indicators of 
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professional competence of operators of processing and structure and software-

based college. 

Key words: competence, professional competence, competence approach, 

cognitive, motivational-content, activity-practical, functional-praxeological 

component. 

 

Увага дослідників зосереджується на різних аспектах і засобах 

формування професійної компетентності ІТ-фахівців засобами 

інформаційних технологій. Водночас проблема формування професійної 

компетентності ІТ-фахівців вивчена недостатньо. Здійснений аналіз 

філософської, психологічної та педагогічної літератури із зазначеної 

проблеми надав можливість з’ясувати, що професійна компетентність 

майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення є 

інтегральною особистісною якістю, в якій знаходять інтегрований вияв 

знання, уміння, навички, творчий потенціал, ціннісні орієнтації і настанови, 

необхідні для успішного виконання функціональних обов’язків 

кваліфікованого робітника. На підставі теоретичного дослідження 

проблеми було здійснено експериментальну роботу з метою перевірки 

ефективності формування професійних компетентностей учнів за 

професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» в 

процесі вивчення економічних дисциплін із залучення інформаційних 

технологій. Обов’язковою умовою в процесі формування професійних 

компетентностей є визначення критеріїв. В ході дослідження нами 

вивчалось поняття «критерій» та визначались критерії професійної 

компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного 

забезпечення [2, с. 32]. 

Мета статті ‒ проаналізувати та визначити критерії сформованості 

компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного 

забезпечення на базі коледжу 

Проблема його впровадження у вітчизняній теорії та практиці 

знайшла відображення в працях В. Ягупова, В. Свистун, В. Болотова, 

В. Серікова, О. Савченка, О. Овчарук, О. Заблоцької та ін. Зокрема, це 

стосується операторів комп’ютерного набору як тих, хто гостро відчуває 

зміни, пов’язані з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ). Професійній підготовці операторів комп’ютерного набору присвячені 

дисертаційні роботи О. Стечкевича (методичні засади інтегрованого уроку 

виробничого навчання), М. Агапової (формування професійних інтересів).  

Створення прикладних інформаційних систем, в більшості випадків, 

має на увазі спільну діяльність кількох розробників ‒ команди, яка, як 

правило, являє собою професіональну групу людей. Основний склад цієї 

команди утворюють фахівці, зайняті виключно в створенні проекту: 

менеджер, кодувальники, розробники проектної документації, інженери-

психології і т.п. У допоміжний склад входять фахівці, що не займаються 
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безпосередньо створенням проекту, але, тим не менш, які відіграють 

важливу роль в його реалізації: маркетологи, фахівці з технічної підтримки 

та рекламі, тестувальники і т. д. При цьому у кожного з учасників команди 

розробників чітко визначені ролі та обов’язки [3, с. 26]. 

Результати вивчення наукових досліджень, присвячених підготовці 

майбутніх ІТ-фахівців дозволило виявити протиріччя між необхідністю 

залучення інформаційних технологій час вивчення економічних дисциплін 

та відсутністю відповідної методики. 

Проектування методики, перш за все, передбачає визначення переліку 

знань, умінь та інших здібностей, які необхідно сформувати у майбутніх ІТ-

фахівців з метою забезпечення їх ефективного використання інформаційних 

технологій під час вивчення економічних дисциплін. 

Для визначення результатів підготовки в українській педагогічній 

науці, до недавнього часу, використовувався когнітивний підхід (або так 

званий «знання-уміння»), відповідно до якого передбачалося достатнім 

формування в учнів певної сукупності знань і умінь. Звернемо увагу на те, 

що використання цього підходу в підготовці майбутніх ІТ-фахівців 

засобами інформаційних технологій під час вивчення економічних 

дисциплін представляється важко здійсненним, оскільки в галузі 

інформаційних технологій практично неможливо виділити об’єкти або 

процеси, що залишаються актуальними протягом тривалого проміжку часу, 

а, отже, не можуть залишатися актуальними знання про ці об’єкти і процеси, 

а так само вміння працювати з ними [4, с. 34]. 

У зв’язку з цим актуалізується потреба у формуванні в учнів 

суб’єктивних специфічних якостей, які дозволили б їм діяти в постійно 

мінливих умовах їх майбутньої професії. У країнах Європи і Америки для 

цього давно і успішно застосовується компетентнісний підхід (від англ. 

Competence - здатність). Саме тому в Росії цей підхід проголошується одним 

з концептуальних умов модернізації змісту освіти. 

У рамках компетентнісного підходу здійснюється переорієнтація 

державних освітніх стандартів професійно-технічної освіти на 

проектування результатів підготовки через компетентності та компетенції, 

а так само через посилення на учня характеру освітнього процесу [5, с. 41]. 

Виходячи з вищесказаного, використання компетентнісного підходу 

передбачає зміщення кінцевої мети освіти з отримання суми знань на 

вироблення інтегральних діяльнісної-практичних умінь – компетентностей 

і компетенцій. 

Як вже зазначалося вище, компетентнісний підхід в освіті 

запозичений з-за кордону і до теперішнього часу практично адаптований до 

українських умов. У той же час, нами було встановлено, що існує кілька 

різних думок, як на визначення, так і на співвідношення понять 

«компетентність» і «компетенція» [6, с. 37]. 

Погляди вітчизняних педагогів на компетентнісний підхід в освіті 
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досить добре проаналізовані в дисертаціях Н. Александрової, А. Баландіна, 

О. Мерзлякової, Н. Паршукова та інших. Незважаючи на це, все ж необхідно 

внести деякі уточнення в описуваних поняттях. 

Вчений А. Хуторський під компетентністю розуміє сукупність 

особистісних якостей учня (ціннісних орієнтацій, знань, умінь, навичок, 

здібностей), обумовлених досвідом його діяльності в певній соціально і 

особистісно-значущої сфері [7, с. 48]. Автор вважає, що компетентність 

передбачає володіння учнем відповідними компетенціями. Компетенція – 

це відчужене, заздалегідь заданий соціальну вимогу (норма) до освітньої 

підготовки учня, необхідної для його ефективної продуктивної діяльності в 

певній сфері. 

Такої ж думки дотримуються до даного підходу, визначення поняття 

«компетентність» дотримуються А. Бєлкін В. Нестеров, які розглядають 

професійну компетентність як «сукупність професійних, особистісних 

якостей, що забезпечують ефективну реалізацію компетенцій», в той же час 

під компетенцією автори розуміють не задані вимога або норму, а 

«сукупність професійних повноважень, функцій, що створюють необхідні 

умови для ефективної діяльності в освітньому процесі» [8, с. 59]. Необхідно 

звернути увагу, що ці автори розглядали саме професійну компетентність, 

яка є похідною від загального поняття компетентності. Тому, можна 

вважаємо за можливе використовувати дане визначення при розгляді 

існуючих наукових поглядів на компетентнісний підхід в освіті в цілому. 

Дещо по іншому розставляє акценти Е. Ф. Зеер, який визначає 

компетентність як «змістовне узагальнення теоретичних і емпіричних 

знань, представлених у формі понять, принципів, змістотворних положень» 

[3, с. 28]. Далі, автор уточнює зміст поняття «компетенція», під якою 

розуміє інтегративну цілісність, дієвість знань, досвіду в професійній 

діяльності. Дослідник так само звертають увагу на те, що поняття 

«компетентність» ширше понять «знання», «вміння», або «навик», воно 

охоплює їх в себе (хоча, зрозуміло, мова ведеться про компетентність, як 

про простій адитивної сумі знань, умінь, навичок). Це поняття дещо іншого 

смислового ряду, воно охоплює не тільки когнітивну і операціонально-

технологічну складові, а й мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову, а 

також результати навчання у вигляді знань і умінь, системи ціннісних 

орієнтацій, звичок та інші. 

Грунтуючись на результатах аналізу робіт представлених вище 

дослідників (А. Бєлкіна, Е. Зеера, В. Нестерова і А. Хуторського) можна 

зробити висновок, що всі вони розглядають компетентність як комплексну 

характеристику, яка представляє собою сукупність професійних знань, 

умінь, навичок, здібностей, кваліфікацій і так далі. У той же час, підходи до 

визначення поняття «компетенція» у цих авторів різняться. А. Бєлкін, 

В. Нестеров, А. Хуторський вважають, що компетенція це – заздалегідь 

заданий соціальну вимогу або сукупність професійних повноважень, 
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функцій, а Е. Зеєр під компетенцією розуміє застосування наявних проблем 

учнів знань на практиці (у професійній діяльності). При цьому, всі 

перераховані вчені вважають, що компетентність передбачає сформованість 

в учнів деяких компетенцій [6, с. 19]. 

Для оцінки сформованості компетентності майбутніх операторів з 

обробки інформації та програмного забезпечення орієнтуються на 

відповідні показники, що дозволяють визначити ступінь оволодіння 

необхідним набором компетенцій для вирішення професійних завдань. 

Проведений аналіз характеристики професійних завдань майбутнього 

оператора з обробки інформації та програмного забезпечення, можна 

охарактеризувати так: 

1. Розрахунково-інформаційна діяльність – розраховувати на основі 

типових методик і діючих нормативно-правових баз інформаційні і 

соціально-інформаційні показники;  

2. Аналітична, науково дослідницька діяльність – а) побудова 

інформаційних моделей, явищ і процесів; б) проводити інформаційні 

дослідження за допомогою сучасної методології; в) розробляти проекти в 

сфері інформатики з урахуванням нормативно-правових, ресурсних, 

адміністративних та інших обмежень. 

3. Організаційно-управлінська діяльність а) використовувати 

отримані відомості для прийняття управлінських рішень; б) організовувати 

виконання конкретного етапу роботи; в) самоорганізовуватися при 

виконанні доручень і самостійної роботи; г) організовувати роботу робочої 

групи [5, с. 41]. 

Аналіз професійних завдань, відповідних видів професійної 

діяльності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного 

забезпечення демонструють необхідність формування показника якості 

професійної компетентності, що включає в якості складових когнітивний, 

функціональний, комутативними і рефлексивний компоненти [8, с. 59]. 

Узагальнивши структуру професійної компетентності, як результату 

наукових пошуків у роботах багатьох дослідників, ми виокремлюємо такі 

компоненти професійної компетентності майбутніх операторів з обробки 

інформації та програмного забезпечення: 

Когнітивний компонент являє собою сукупність науково-

теоретичних знань про професійну діяльність взагалі і про роль її 

змістовних характеристик зокрема. Рівень розвитку когнітивного 

компонента професійної компетентності в майбутніх операторів з обробки 

інформації та програмного забезпечення визначається повнотою, глибиною, 

системністю знань в сфері професійного спілкування. 

Діяльнісно-практичний компонент ґрунтується на визнанні діяльності 

основою, засобом і вирішальною умовою формування досвіду майбутнього 

фахівця. Цей факт обумовлює необхідність реалізації в педагогічному 

дослідженні і практиці діяльнісного підходу, що тісно пов’язаний із 
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особистісним. Діяльнісний компонент вимагає спеціальних зусиль, 

спрямованих на активізацію та варіативність дій учня, що передбачає 

вироблення умінь обирати цілі і завдання професійної діяльності, планувати 

діяльність, організовувати, виконувати, регулювати, контролювати її, 

аналізувати і оцінювати її результати. Практична діяльність як стрижневий 

аспект досвіду майбутнього ІТ-фахівця набуває видової своєрідності у 

різноманітних сферах реалізації активності особистості, у зв’язку з чим 

виникає проблема розкриття специфіки конкретного прояву діяльнісної 

активності [4, с. 37]. 

Мотиваційно-змістовий компонент охоплює мотиви, потреби, 

ціннісні орієнтації. Мотивація виступає рушійною силою поведінки в 

структурі особистості, оскільки мотив виконує роль внутрішнього 

регулятора майбутніх дій у майбутнього оператора з обробки інформації та 

програмного забезпечення.  

У науковій педагогічній літературі мотивація визначається як 

сукупність причин психологічного характеру, які обґрунтовують поведінку, 

спрямованість і активність цього поведінки (А. Дербеньова, А. Леонтьєв, 

А. Маслоу, А. Маркова та ін.). А. Дербеньова зазначає, що питання про 

мотивацію діяльності виникає кожен раз, коли необхідно пояснити причини 

вчинків людини. будь-яку форму поведінки можна обґрунтувати як 

внутрішніми (психологічні властивості суб’єкта поведінки) так і зовнішніми 

причинами (умови і обставини діяльності особистості). У першому випадку 

мова йде про цілі, мотиви, потреби, наміри, бажання, інтереси і т. д., у 

другому ‒ про стимули, які є в даній ситуації [4, с. 25]. 

Функціонально-праксеологічний компонент проявляється в знанні про 

способи застосування інформаційного апарату для вирішення професійних 

завдань, і знання про способи інформаційної діяльності, необхідних 

майбутньому оператору з обробки інформації та програмного забезпечення 

для проектування і реалізації тієї чи іншої технологічної діяльності. Так 

доповнюючий праксеологічний компонент підтверджується виявом 

набутого досвіду комплексно застосовувати професійні знання, вміння і 

навички на практиці в умовах змодельованих професійних ситуацій шляхом 

вияву самостійності і творчого підходу до вирішення професійних завдань. 

Усі компоненти взаємодоповнюються й у комплексі відображають 

сформованість професійної компетентності майбутнього оператора з 

обробки інформації та програмного забезпечення, яка, зазвичай, 

визначається за допомогою чітко визначених рівнів.  

Сформованість професійної компетентності будемо визначати за 

допомогою критеріїв, які дозволяють визначити вміння в майбутніх 

операторів з обробки інформації та програмного забезпечення оперувати 

інформаційними знаннями, вирішувати на базі інформаційного 

інструментарію програмні завдання, якості професійного мислення і аналіз 

результатів власної діяльності [2, с. 34]. 
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З огляду на вищесказане, ми  виділяємо критерії оцінки рівня 

сформованості професійної компетентності майбутніх операторів з обробки 

інформації та програмного забезпечення: 

1. Інформаційні знання: когнітивний критерій – володіння  

фундаментальними знаннями з дисциплін інформаційного циклу, 

необхідними в майбутній професійній діяльності. 

2. Вміння, навички, досвід діяльності: функціонально-

праксеологічний критерій – готовність до самостійного застосування 

інформаційних знань умінь і досвіду діяльності до вирішення програмних 

завдань. 

3. Якості мислення: мотиваційний критерій – сформованість 

професійного мислення і здатність застосування даного мислення при 

вирішенні професійних завдань. 

4. Оціночні якості: професійно-дійовий критерій – оволодіння 

навичками користуватися цифровими джерелами інформації; методами та 

прийомами оперування у процесі фахової діяльності інформаційними 

технологіями за допомогою яких майбутнім операторам з обробки 

інформації та програмного забезпечення прищеплюється самостійність у 

прийнятті рішень, сприяє розвитку творчих здібностей учнів. 

Аналіз показує, що виділені критерії оцінки рівня сформованості 

професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та 

програмного забезпечення дозволяють виявити вирішення програмних 

завдань на базі фундаментальних інформаційних умінь, знань і досвіду дії, 

володіння саморефлексивними якостями, сформованість професійного 

мислення, що визначають готовність до вирішення професійних завдань  

[5, с. 41]. 

У контексті нашого дослідження оцінювання результатів формування 

професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та 

програмного забезпечення доцільно проводити за допомогою застосування 

такого педагогічного інструментарію, як тестування, використання 

спеціальних практичних завдань інформаційного характеру і професійного 

спрямування для залучення учнів у процес самостійного пошуку та 

«відкриття» нових. 

Результатом сформованості професійної компетентності майбутніх 

операторів з обробки інформації та програмного забезпечення визначено 

готовність учнів коледжу до професійної діяльності за фахом. У сучасних 

умовах розвитку суспільства специфіка діяльності фахівця інформаційного 

профілю потребує від майбутнього оператора з обробки інформації та 

програмного забезпечення творчого підходу до самостійного виконання 

професійних дій у нестандартних ситуаціях на основі здобутих знань, умінь, 

навичок, досвіду і ціннісного ставлення до майбутньої роботи за фахом, що 

уможливлюється під час участі студентів у змодельованих інформаційних 

ситуаціях професійної взаємодії. Готовність як кінцевий і закономірний 
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результат професійної підготовки майбутніх операторів з обробки 

інформації та програмного забезпечення, є особистісним утворенням 

взаємопов’язаних компонентів: мотиваційний; когнітивний; функціонально- 

праксеологічний та професійно-дійовий [6, с. 34]. 

Характерними ознаками цих компонентів є: сформованість 

мотиваційної сфери набуття належного рівня професійної компетентності; 

теоретична готовність на основі фундаментальних інформаційних та 

програмних знань, необхідних для професійної діяльності; практична 

готовність, що характеризується сформованістю умінь і навичок 

застосовувати набуті знання на практиці; праксеологічна готовність, що 

ґрунтується на набутому досвіді виконання професійних функцій у 

змодельованих програмних та інформаційних ситуаціях фахової діяльності 

майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕБАТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  УЧНІВ 

 

У статті описана методика проведення дебатів «Jugend debattiert» 

німецько-українського проекту «Молодь дебатує». Дебати розглядаються 

авторами як педагогічна технологія, метою якої є розвиток в учнів умінь, 

навичок цивілізованої аргументованої дискусії, розвиток критичного 

мислення, вміння логічно й доказово відстоювати свою точку зору, навичок 

командної роботи та публічного виступу. У статті представлені приклади 

тем, вправ, які можна використовувати при підготовці до дебатів, а 

також критерії оцінювання для членів журі.  

Ключові слова: дебати, педагогічна технологія, освітня технологія, 

навчання, Молодь дебатує, критичне мислення, аналіз інформації, виступ.  

 

В статье описана методика проведения дебатов «Jugend debattiert» 

немецко-украинского проекта «Молодежь дебатирует». Дебаты 

рассматриваются авторами как педагогическая технология, целью 

которой является развитие у учащихся умений, навыков цивилизованной 

аргументированной дискуссии, развитие критического мышления, умения 

логически и доказательно отстаивать свою точку зрения, навыков 

командной работы и публичного выступления. В статье представлены 

примеры тем, упражнений, которые можно использовать при подготовке 

к дебатам, а также критерии оценивания для членов жюри. 

Ключевые слова: дебаты, педагогическая технология, 

образовательная технология, обучение, Молодежь дебатирует, 

критическое мышление, анализ информации, выступление.  

 

According to the Concept of the New Ukrainian School, modern education 

requires new methods of teaching based on cooperation, involving students into 

joint activities, that will promote their socialization and successful reliance of 

social experience. The article describes the methodology of conducting debates 

«Jugend debattiert» of the German-Ukrainian project «Young people are 

debating». According to the method, two sides are involved: Pro and Contra. 

Those who give all participants the opportunity to engage in discussions as much 

as possible, contributes to the productivity of the debate, «promote debate 

forward» as much as possible,, giving an opportunity for deep and versatile 

coverage of the problem, are becoming the winners. Debate is considered by the 

authors as a pedagogical technology, the purpose of which is to develop students’ 

skills, skills of civilized reasoned discussion, development of critical thinking, 

ability to defend their point of view logically and demonstrably, teamwork skills 
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and public speaking. The article presents examples of topics, exercises that can 

be used in training for debate, as well as evaluation criteria for jury members. 

Keywords: debates, pedagogical technology, Educational technology, 

training, Youth debates, critical thinking, information analisys, strokes. 

 

На сьогодні Україна знаходиться в процесі реформування освіти. 

Змінюються не лише державні стандарти, навчальні програми, а й саме 

ставлення до освітнього процесу. В центрі освіти стоять не лише предметні 

знання, а й розвиток всебічно розвиненого, творчого, активного випускника. 

Навчальні заклади повинні надати всі можливості для розвитку ключових 

компетентностей учня.  

Згідно Державного стандарту базової й повної загальної середньої 

освіти ключові компетентності – це спеціально структурований комплекс 

характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти 

у різних сферах життєдіяльності й належить до загальногалузевого змісту 

освітніх стандартів [2]. До ключових компетентностей, згідно Державного 

стандарту [2], належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною 

та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі 

природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, 

громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна 

компетентності. Рекомендації Європейського парламенту та Європейської 

ради визначили такі ключові компетентності: спілкування рідною мовою; 

спілкування іноземними мовами; математична компетентність та основні 

компетентності у природничих і точних науках; цифрова компетентність; 

навчання вчитись; соціальна і громадянська компетентність; почуття 

ініціативності та взаємодії; культурна впевненість і самовираження [7]. 

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої 

реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та 

працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий 

успіх протягом усього життя [3, с. 10]. 

Перед освітою середньої школи постає завдання побудови освітнього 

процесу в чіткому взаємозв’язку з досягненням компетентностей, що 

задаються державним стандартом. Це в свою чергу актуалізує потребу 

впровадження сучасних методик, технологій, форм та засобів навчання, які 

зможуть допомогти вчителю навчати, розвивати та виховувати сучасну 

особистість.  

На думку багатьох вчених (Т. Крамарова, Є. Орєшина, Сун Лей, 

Д. Стейнберг, А. Шнайдер, М. Шнурер, О. Фрілі, В. Фостер, О. Франківська 

та ін.) такою сучасною педагогічною технологією може виступити 

технологія дебатів. 

Використання дебатів у професійній діяльності вчителя розглядає 

багато науковців: дебати як мовний жанр у професійній діяльності вчителя 

(Н. Волошина); методика навчання обговоренню проблеми в формі дебатів 
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(Є. Орєшина); дебати як засіб формування комунікативної компетентності 

педагогів в умовах підвищення кваліфікації (О. Калінкіна); формування 

комунікативно-мовної компетенції школярів засобами дебатної технології 

(Нежурина Н.); використання дебатів у класі та позакласній роботі 

(Шнайдер А., Шнурер М.; розвиток критичного мислення (Д. Стейнберг, 

О. Фрілі) та інші.  

Мета статті: описати методику проведення дебатів «Jugend debattiert» 

німецько-українського проекту «Молодь дебатує». 

Є. Орєшина в своїх дослідженнях надає таке визначення дебатів: 

«...обмін думками між двома групами, що представляють протилежні точки 

зору на задану проблему, заснований на залученні способів аргументації й 

логічно побудованих висловлюваннях учасників, з метою визначення 

істини, тобто точки зору, прийнятої всіма або більшістю учасників, або 

суддями, після закінчення дебатів, у процесі якого учні вдосконалюють 

інтерактивні вміння» [6]. Сун Лей надає таке визначення: «…командно-

рольова інтелектуальна гра, у якій учасники доводять свою позицію і 

спростовують позицію опонентів у строго визначеному правилами форматі, 

який характеризується вимогами до ролей спікерів, тривалості та порядкам 

їх промов, специфікою змісту обговорення. Учасники дебатів обговорюють 

проблему і врегульовують розбіжності, використовуючи способи 

аргументації та послідовне логічне обґрунтування своєї точки зору, у тому 

числі й спираючись на висловлювання опонента» [8]. 

А. Шнайдер зазначає: «…дебати – це міцна інноваційна технологія, 

яка захоплює, стимулює учнів, допомагає їм у навчанні, заохочує взяти на 

себе відповідальність за власне навчання» [4].  

Аналізуючи наукові праці, можна виділити різні види дебатів [4‒9]: 

дебати Карла Поппера; парламентські дебати; дебати Лінкольна-Дугласа; 

дебати за методикою Jugend debattiert; модифіковані дебати; командні та 

індивідуальні дебати; академічні дебати; Інтернет-дебати; змагальні дебати; 

навчальні дебати; публічні дебати та ін. 

Ініціатива «Молодь дебатує» стартувала в Україні у 2016 році та 

спрямована на розвиток комунікативних навичок та критичного мислення 

молоді через навчання не тільки грамотно відстоювати власні погляди, але 

й поважати позицію співрозмовника, дискутуючи на суспільно важливі теми. 

Проект реалізується за фінансової підтримки Міністерства 

закордонних справ Німеччини, за методичної підтримки Jugend debattiert, а 

також у німецько-українському партнерстві Sonnenberg KREIS e.V та 

громадською організацією «EdCamp Ukraine». У 2016 році відбувся 

пілотний етап проекту на базі 8-ми шкіл Дніпропетровської, Запорізької, 

Миколаївської, Харківської областей. 

Методика «Jugend debattiert» 

Найважливішим аспектом у методиці «Jugend debattiert» є те, що, 

начебто «граючи за себе», учасникам/-цям необхідно також уміти 
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працювати в команді – не лише переконувати у власній позиції, а й 

дослухатися до думки інших. 

Перемагають не ті, хто найактивніше висловлюється, а ті, хто дає 

можливість усім дебатантам/-кам максимально долучитися до обговорення, 

сприяють продуктивності дискусії, максимально «просувають дебати 

вперед», даючи можливість глибокого й різностороннього висвітлення 

проблеми.  

Участь у дебатах беруть чотири особи: двоє представляють позицію 

«PRO» («за») і двоє – позицію CONTRA («проти») (рис. 1). Усі четверо 

заздалегідь готують і аргументи «за», і аргументи «проти», дізнаючись про 

свою позицію за 30 хвилин до дебатів під час жеребкування. 

Учасники дебатів 

 
 

Рис.1. Учасники дебатів 
 

Тема завжди формулюється за логікою «чи варто щось заборонити / 

дозволити, зробити / залишити незмінним тощо» із визначенням місця та 

термінів пропонованих змін, наприклад, «Чи варто заборонити мобільні 

телефони в українських школах із 2017 року?». 

Приклади тем, які були використані в пілотному етапі: 

● Шкільний етап: Чи всім українцям потрібна вища освіта? 

● Регіональний етап: Чи необхідно заборонити торговельні та/або 

розважальні заклади на території природничих і культурно-історичних 

пам’яток Запорізької області? 

● Півфінал: Чи потрібно запровадити сортування побутового сміття 

в Україні з 2018 року? 

● Фінал: Чи потрібно запровадити 12-річну освіту в Україні з 2018 

року? 

А. Шнайдер, М. Шнурер. пропонують такі варіанти тем для шкільних 

дебатів [4]: реклама знижує якість життя; мода – це мистецтво; сильна 

диктатура краща за слабку демократію; імміграція – це зло; усі держави 

мають вжити заходів для попередження глобального потепління та інші.  

На схемах 2 та 3 представлені основні етапи підготовки та проведення 

дебатів за методикою «Jugend debattiert»: 
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Рис.2. Етапи дебатів 

 

 
Рис.3. Основні етапи підготовки та проведення дебатів 

 

Мета дебатів за цією методикою – не переконати всіх присутніх в 

одному правильному рішенні, а максимально висвітлити проблемне 

питання з різних сторін, щоб кожна людина могла сама для себе зробити 

виважені висновки. 

Хто переможе – визначає журі, яке також проходить навчання 

спеціальній методиці оцінювання. Остання має чіткі критерії та розроблена 

таким чином, щоб максимально знівелювати суб’єктивність. 

Оцінюються: вступний раунд, відкрита дискусія, завершальний раунд. 

У таблицях 1 та 2 представлені критерії оцінювання дебатів.  

Значущими в описаній методиці є не лише самі дебати, а й підготовка 

до них. Так, вчитель може використовувати різні вправи для розвитку 

важливих вмінь та навичок: робота в команді; вміння шукати, аналізувати 

та систематизувати інформацію; вміння виділити головне, оперувати 

фактами тощо. 
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Таблиця 1 

Критерії оцінювання дебатів 
 

Пункти Уміння вести розмову Сила переконання 

5 Уважно слухає, задає питання, 

рефлексує сказане, продовжує думки 

інших 

В кожному аспекті переконливо 

обґрунтовує погляд на 

найважливіше, сприяє прогресу в 

дебатах 

4 Уважно слухає, робить хороші зв’язки  Все добре обґрунтовує, аргументи 

вагомі 

3 Частково слухає, зазвичай враховує 

думки інших 

Частково слабкі, частково хороші 

аргументи 

2 Зазвичай слухає, іноді реагує на 

інших 

Позиція частково обґрунтована, 

більшість аргументів слабкі 

1 Мало слухає, майже не говорить з 

партнерами 

Майже тільки переконання, 

позиція майже не обґрунтована 

0 Зовсім не слухає, не бере участі в 

розмові 

Позиція абсолютно незрозуміла, не 

обґрунтована  
 

Таблиця 2 

Критерії оцінювання дебатів 
 

1. Вступний раунд: 

 

- зоровий контакт 

- аргументація 

- структура 

- темп мовлення 

- мова тіла 

- вибір слів 

- правила 

- активність, присутність 

2. Вступна промова: 

 

- пропозиції/ визначення 

- виконання ролі 

- заключне речення 

3. Вільна дискусія: 

 

- зв’язки 

- тривалість виступів 

- дискусійні рівні 

4. Заключний раунд: - виваженість аргументів 

- заключна пропозиція 
 

Приклади вправ: 

«Вчимося ставити запитання». Пояснення: обирається тема, 

наприклад, «Чи слід проводити зовнішнє незалежне оцінювання після 9 

класу?». Кожен з учасників має задати питання, що саме його/її цікавить у 

цій темі. Наприклад, «Мені цікаво, чи залишиться обов’язковою державна 

підсумкова атестація в школі?», «Мені цікаво, яким чином вплинуть 

результати ЗНО на подальше навчання?», «Мене цікавить, чи можливо буде 

продовжити навчання в школі, якщо результати ЗНО будуть низькими?».  

«Знаходимо «за» і «проти». Пояснення: учасники під час підготовки 

до дебатів не знають, яку позицію вони будуть захищати в дебатах, тому 
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важливо розглянути тему з різних боків, перш за все визначити, чому саме 

це питання є важливим. Для цього учням необхідно спроектувати майбутній 

результат, проаналізувати, які зміни відбудуться, коли це питання 

вирішиться. Для цього потрібно знайти аргументи, які говорять чи на 

користь, чи проти.  

«Мікро-дебати». Пояснення: учасники грають за тими ж правилами та 

структурою дебатів, але з меншою часовою тривалістю. Наприклад, у 

вступній та заключній промовах учасники говорять лише по три речення, 

які містять питання, пояснюють причину та дають відповідь. Вільна 

дискусія триває 3 хв., тому учасники мають наводити аргументи чітко й 

коротко, щоб дати змогу висловитися кожному.  

«Робимо висновки». Пояснення: аналізуємо тему, що потребує змін, 

та причини, які говорять на користь та проти цього питання. Коли учасники 

озвучують головну причину, кожен має зробити висновок, що саме потрібно 

зробити для вирішення питання. Для того щоб висновок був ґрунтовний, 

необхідно проаналізувати аргументи протилежної сторони та визначити, 

який аргумент є вирішальним. 

«Оцінюємо джерела». Пояснення: при підготовці до дебатів учні 

повинні опрацювати різні джерела інформації, оцінюючи надійність 

джерела, достовірність фактів, застарілі аргументи та ін.. Як приклад, 

вправи на оцінювання джерел інформації. Можна опрацювати та 

проаналізувати різні тематичні статті за критеріями: чи є інформація про 

автора? Чи вірні числа (статистичні дані тощо) представлені в статті? На які 

джерела посилається автор? та інші.  

Дебати можуть використовувати вчителі будь-яких предметів для 

досягнення навчальних та виховних цілей. Метою дебатів є розвиток в учнів 

умінь та навичок цивілізованої аргументованої дискусії, розвиток 

критичного мислення, вміння логічно й доказово відстоювати свою точку 

зору, навичок командної роботи та публічного виступу.  

Перспективами подальших розвідок з даного напрямку дослідження 

вбачаємо розширення мережи навчальних закладів, залучених у проект; 

запрошення більшої кількості учасників; створення спеціальних вправ для 

розвитку необхідних вмінь та навичок дебатуючих; використання цієї 

методики у навчальному процесі.  
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УДК 37.091.113 

Надія Стеценко 

 

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

 

Визначено сутність понять «компетентність», «компетенція», 

«компетентнісний підхід» та «методична компетентність керівника 

освітнього закладу». З’ясовано, що методичні компетентності є 

провідними у системі професійних компетентностей керівника 

загальноосвітньої установи, оскільки вони визначають рівень володіння 

всіма іншими компетентностями. Встановлено, що у загальному вигляді 

структура методичної компетентності керівників загальноосвітньої 

школи може бути представлена такими компонентами: методична 

освіченість, методичне мислення, методична творчість, методична 

культура.  

Ключові слова: компетентність, компетенція, компетентнісний 

підхід, методична компетентність керівника освітнього закладу, 

методична освіченість, методичне мислення, методична творчість, 

методична культура.  

 

Определена сущность понятий «компетентность», «компетенция», 

«компетентностный подход» и «методическая компетентность 

руководителя образовательного учреждения». Выяснено, что 

методические компетентности являются ведущими в системе 

профессиональных компетенций руководителя общеобразовательного 

учреждения, поскольку они определяют уровень владения всеми другими 

компетентностями. Установлено, что в общем виде структура 

методической компетентности руководителей общеобразовательной 

школы может быть представлена такими компонентами: методическая 

образованность, методическое мышление, методическая творчество, 

методическая культура.  

Ключевые слова: компетентность, компетенция, компетентностный 

подход, методическая компетентность руководителя образовательного 

учреждения, методическая образованность, методическое мышление, 

методическая творчество, методическая культура. 

 

The article defines the concept of «competence», «competence», 

«competence approach» and «methodological competence of the manager of an 

educational institution». The author thinks that methodological competencies are 

important for the system of professional competences of the manager of an 

educational institution, since they determine the level of all other competencies. 

It has been established that in general the structure of methodical competence of 
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managers of an educational institutions can be represented by the following 

components: methodical education, methodical thinking, methodical creativity, 

methodical culture. Methodical competence is included in the structure of 

vocational and pedagogical competence of managers of an educational 

institutions and is forming in the process of their training and advanced training 

in higher educational institutions, and also in the process of self-training. The 

presence of a clear structure of the methodological competence of the manager 

of an educational institute is promotes its effective work with all participants the 

educational process. 

Key words: competence, competence, competence approach, methodical 

competence of the manager of an educational institution, methodical education, 

methodical thinking, methodical creativity, methodical culture. 

 

Новий зміст та структура загальноосвітньої школи вимагає підготовки 

управлінських кадрів, які здатні працювати у мінливих умовах ринку праці, 

готових до постійного професійного зростання та саморозвитку.  

Розв’язанню цієї проблеми є компетентнісний підхід до підготовки 

зазначених фахівців, які здатні працювати в освітньому просторі на рівні 

світових освітніх стандартів.   

У Національній рамці кваліфікацій компетентність/компетентності 

визначаються як «здатність особи до виконання певного виду діяльності, що 

виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особистісні 

якості» [7]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що безпосередньо 

проблемі формування професійної компетентності керівника 

загальноосвітнього закладу присвятили свої праці І. А. Зязюн, 

Л. І. Даниленко, Т. М. Сорочан, О. І. Пометун. Проблема формування 

методичної компетентності керівників загальноосвітніх закладів на даний 

час залишається недостатньо вивченою, особливо на даному етапі 

реформування системи освіти. Немає також і єдиного підходу до визначення 

понять «компетенція» та «компетентність». 

Так, А. В Хуторський вважає, що компетенція – це готовність людини 

до мобілізації знань, умінь, зовнішніх ресурсів для ефективної діяльності в 

конкретній життєвій ситуації [9, с. 152].  

Ю. Б. Рубін трактує компетенції – як особисту властивість спеціаліста 

вирішувати визначений тип професійних задач, а компетентність – як 

сукупність компетенцій [3, c. 331]. 

Ф. В. Шаріпов визначає компетентність – як сукупність рис 

(характеристик) особистості, що дозволяють їй якісно виконувати 

визначену діяльність, що направлена на вирішення проблем (задач) в якійсь 

галузі. Компетентність – це те, чого досяг конкретний спеціаліст, вона 

характеризує міру освоєння компетенції і визначається можливістю 

вирішувати поставлені задачі. Компетенція – це те, на що претендує 
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людина, це коло питань, в яких вона добре обізнана, має знання і досвід. 

Компетенція – це характеристика місця, а не особистості, тобто параметр 

соціальної ролі людини [10, с. 73].  

Варданян Ю. В. розглядає поняття «компетенція» та 

«компетентність» як різнорівневі. Компетенція – це статусні можливості 

здійснення людиною державних, соціальних і особистісних повноважень у 

певному виді діяльності. Компетентність у широкому сенсі розуміється як 

ступінь соціальної та психологічної зрілості людини, яка передбачає певний 

рівень психічного розвитку особистості, психологічну готовність до 

певного виду діяльності, що дозволяє індивіду успішно функціонувати в 

суспільстві та інтегруватися в нього. У вузькому сенсі компетентність 

розглядається як діяльнісна характеристика, як міра інтегрованості людини 

в діяльність, що передбачає певну світоглядну спрямованість особистості, 

ціннісне ставлення до діяльності та її предметів [1].  

У Концепції Нової української школи дається таке визначення: 

«Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, 

поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну 

діяльність» [5]. 

Мета статті ‒ проаналізувати дослідження вітчизняних та зарубіжних 

учених, встановити сутність методичної компетентності керівників 

загальноосвітніх закладів, розкрити структуру методичної компетентності 

майбутніх управлінців. 

Аналіз різних підходів до визначення понять «компетентність» та 

«компетенція», свідчить про те, що більшість учених-дослідників 

розглядають компетенції – як потенціальну готовність виконувати 

відповідний вид діяльності, а компетентність – це результат оволодіння 

компетенціями. Методичну компетенцію ми будемо розглядати як складову 

професійної компетентності керівника освітньої установи. 

Формування методичної компетентності майбутніх керівників 

загальноосвітньої школи відбувається в ході гуманітарної і соціально-

економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.  

Методичні компетентності є провідними у системі професійних 

компетентностей, оскільки вони визначають рівень володіння всіма іншими 

компетентностями. Термін «методика» включає конкретні принципи, 

форми та засоби використання методів, за допомогою яких здійснюється 

більш глибоке пізнання різноманітних проблем та їх розв’язання.  

Методика вирішує тактичні проблеми – розробляє певні алгоритми 

діяльності в конкретних умовах, з конкретним педагогічним об’єктом, 

використовуючи певну систему засобів, тощо. Вона містить опис сукупності 

методів, системи прийомів і засобів, що застосовуються для дослідження 

різних явищ. Методика відповідає на запитання: «Як, яким способом 

організувати діяльність» її основна функція – організація самої діяльності. 
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Тому вона повинна мати такі характеристики: правильність, 

обґрунтованість, економічність, оптимальність, контроль за маніпуляцією 

та за дотриманням умов і правил проведення наукових пошуків, ведення 

документації, таблиць тощо [11]. Виходячи із поняття «методика» можна 

стверджувати, що керівник освітньої установи повинен бути методично 

озброєним для успішного здійснення управлінської діяльності, тобто 

володіти методичною компетентністю.  

У науковій літературі велика увага приділяється формуванню 

методичної компетентності учителів. Зокрема, Т. Б. Волобуєва вважає, що 

методична компетентність передбачає володіння різноманітними методами 

навчання, знання дидактичних методів, прийомів і вміння застосовувати їх 

у процесі навчання, знання психологічних механізмів засвоєння знань і 

вмінь [2, с. 33‒42], в структуру методичної компетентності педагога, на її 

думку, входить: знання методології та методів науково-педагогічного 

дослідження, знання і вміння з проектування і конструювання освітньо-

виховного процесу, усвідомлення, формулювання і творче розв’язання 

педагогічних завдань, методологічна рефлексія [2, с. 36‒37]. 

О. В. Лебедєва зазначає, що методична компетентність – це знання в 

галузі дидактики, методики навчання предмета, уміння логічно 

обґрунтовано конструювати навчальний процес для конкретної дидактичної 

ситуації з урахуванням психологічних механізмів засвоєння [6, с. 11]. 

О. Н. Ігна виділяє такі компоненти методичної компетентності 

педагога: а) знання і навички в галузі теорії, технології і методики навчання 

предмета; б) володіння методичною термінологією; в) методичні уміння: 

аналізу, реалізації педагогічної діяльності, планування та ін.; г) дидактичні 

і творчі здібності, здібність застосовувати наявні знання в практичній 

діяльності; ґ) досвід розв’язання навчальних методичних задач; д) досвід 

квазіпрофесійної та професійної діяльності; е) критичне методичне 

мислення та інші [4, с. 92]. 

Частина учених вважають, що в структуру методичної компетентності 

входять професійні знання, професійні уміння та особисті якості. 

Науковець О. В. Лебедєва до структури методичної компетентності 

вчителя відносить загальнопедагогічні, дидактичні та конкретно-методичні 

компоненти [6]. 

С. Н. Рягін виділяє компоненти методичної компетентності, такі як: 

мобільність знань (постійне відновлення знань для успішного вирішення 

завдань тепер і в цих умовах), гнучкість методу (застосування того або 

іншого методу залежно від умов), критичність мислення (творче, 

нестандартне мислення), відповідальність за дії [8, с. 123]. 

Під методичною компетентністю керівника загальноосвітньої школи 

ми розуміємо таку якість особистості, яка характеризується здатністю 

оволодівати методичними знаннями в управлінській сфері, уміннями 

діагностувати та проектувати управлінську діяльність, методично грамотно 
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використовувати інноваційні технології, проводити моніторинг результатів 

управлінської діяльності та приймати рішення.  

Успішне керівництво школою можливе в тому випадку, коли 

керівники школи: 

– чітко і ясно уявляють зміст, завдання та організаційні засади 

методичної роботи в освітньому закладі;  

– спрямовують діяльність учительського колективу на опанування 

сучасними методами та методиками навчання і виховання, вивчення, 

узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;  

– сприяють підвищенню теоретичної та психолого-педагогічної 

підготовки учителів загальноосвітньої школи, впровадженню у шкільну 

практику досягнень педагогічної науки;  

– організовують методичну роботу педагогічного колективу школи 

для вивчення державних стандартів, нових навчальних планів, навчальних 

програм, нормативних та інструктивно-методичних матеріалів; 

– надають науково-методичну допомогу педагогічним працівникам 

школи на різних рівнях: учителям-предметникам, класним керівникам, 

молодим учителям, батькам школярів, соціальному педагогу, практичному 

психологу та іншим; 

– працюють над підвищенням загальнокультурного рівня та 

розвитком професійно-педагогічної, методологічної, дослідницької 

культури, як персональної, так і учителів загальноосвітнього закладу; 

– залучають учителів школи до інноваційної діяльності та 

оволодіння інформаційними технологіями; 

– формують учительський та учнівський колективи як єдину 

педагогічну систему, в якій панує  дух творчості, пошуку та затишку. 

Виходячи із методичних завдань, які зобов’язані виконувати 

керівники загальноосвітніх шкіл, можна представити у загальному вигляді 

структуру їх методичної компетентності такими компонентами: методична 

освіченість, методичне мислення, методична творчість, методична 

культура:  

– методична освіченість – сукупність методичних знань, умінь, 

навичок та особистісних якостей управлінця;  

– методичне мислення – система розумових дій, що виникають на 

основі пізнання, оцінювання та урегулювання управлінської діяльності; 

вміння визначати цілі, планувати, вибирати оптимальні методи та засоби 

діяльності;  

– методична творчість – розвиненість уяви, інтуїції, прояв 

ініціативи, оригінальності і самостійності, уміння успішно та гнучко 

вирішувати методичні завдання управлінського характеру відповідно до 

методичної теорії і практики та прояв інтелектуальної активності при 

прийнятті рішень; 

– методична культура – рівень досконалості, довершеності 
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оволодіння системою цінностей, способами діяльності, якими оволодів 

керівник загальноосвітньої школи в процесі активної, цілеспрямованої 

управлінської діяльності (Мал. 1.) 

 
Мал. 1. Структура методичної компетентності керівників  

загальноосвітньої школи 
 

Усі структурні компоненти методичної компетентності 

взаємопов’язані та взаємозумовлені. Методичне мислення неможливе без 

методичних знань та умінь, методична творчість неможлива без володіння 

розумовими операціями, методичну культуру можна розглядати як 

результат методичної творчості, методичного мислення та методичної 

освіченості. Методична компетентність керівника загальноосвітньої школи 

забезпечує здатність розпізнавати і вирішувати методичні завдання, 

проблеми, які виникають у ході адміністративно-педагогічної діяльності. 

Методична культура керівників є складовою загальної культури 

керівника загальноосвітньої установи і  формується на кожному етапі 

професійного зростання, впродовж набуття життєвого та фахового досвіду, 

через рефлексію, засвоєння знань, умінь та навичок як в процесі здобуття 

професії у навчальному закладі, так і в процесі самонавчання і самоосвіти 

за допомогою методичного інструментарію з врахуванням освітніх 

традицій, ідей та ідеалів і є, по суті, найвищим результатом методичної 

підготовки. У процесі формування методичної компетентності керівника 

важливу роль відіграє використання інноваційних освітніх технологій, 

активних та інтерактивних методів навчання, зокрема, проблемно-пошукові 

методи, метод проектів, тренінги, рольові та ділові ігри та ін. 
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Методична компетентність залежить від особистісних рис людини, 

зокрема здібностей і готовності реалізовувати їх у професійній педагогічній 

діяльності. Для формування методичної компетентності важливим є 

управлінський досвід, який набувається в процесі професійної діяльності, 

самонавчання й самовдосконалення особистості керівника. 

Розвиток методичної компетентності ‒ це процес, який триває 

упродовж всієї управлінської діяльності керівника. 

Методична компетентність входить в структуру професійно-

педагогічної компетентності керівників загальноосвітньої школи і 

формується в процесі їх безпосередньої підготовки та підвищення 

кваліфікації у вищих навчальних закладах, а також в процесі 

самопідготовки. 

Ефективна робота загальноосвітньої школи неможлива без високого 

ступеня професіоналізму команди працівників, підпорядкування будь-якого 

з напрямів їхньої діяльності загальним цілям, чіткої спеціалізації, 

продуманої системи розподілу праці; об’єднання, угрупування однорідних 

видів робіт, їх відносної автоматизації. Динамічна рівновага 

функціонування загальноосвітньої школи є наслідком чіткої конкретизації 

діяльності кожного працівника, які знають сферу своїх функціональних 

обов’язків і відповідальності, мають орієнтири в роботі, постійно 

знаходяться в пошуку ефективних форм та методів розв’язання завдань. Без 

наявності чіткої структури методичної компетентності менеджера освіти, 

керівника освітньої установи не можна говорити про якісну роботу з 

розвитку всіх напрямів навчально-виховного процесу. Керівники 

загальноосвітньої школи повинні вміти формувати команду однодумців, а 

для цього вони повинні володіти відповідними методичними 

компетенціями.  
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Тамара Торчинська 

 

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ЗАСВОЄННЯ 

ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ 

 

У статті розкрито актуальну проблему, що стосується формування 

мовленнєвих умінь молодших школярів під час засвоєння граматичного 

матеріалу на засадах функціонально-комунікативного підходу. 

Проаналізовано теоретичні та методологічні наукові дослідження 

дидактів, психологів та методистів, щодо вирішення цього питання. 

Обґрунтовані особливості шкільного навчального курсу української мови, 

які полягають в тому, що домінуючу роль у процесі вивчення граматичного 

матеріалу відводиться функціонально-комунікативному підходу. 

Ключові слова: граматичний матеріал, граматичні категорії, 

комунікативна компетенція, мовні знання, мовні вправи, мовленнєві уміння, 

функціонально-комунікативний підхід, мовленнєва компетенція, початкова 

школа, творчий розвиток. 

 

В статье раскрыто актуальную проблему, касающуюся 

формирования речевых умений младших школьников усвоения 

грамматического материала на основе функционально-коммуникативного 

подхода. Проанализированы теоретические и методологические научные 

исследования дидактов, психологов и методистов, по решению этого 

вопроса. Обоснованные особенности школьного учебного курса украинского 

языка, которые заключаются в том, что доминирующую роль в процессе 

изучения грамматического материала отводится функционально-

коммуникативному подходу. 

Ключевые слова: грамматический материал, грамматические 

категории, коммуникативная компетенция, языковые знания, речевые 

упражнения, речевые умения, функционально-коммуникативный подход, 

речевая компетенция, начальная школа, творческое развитие. 

 
Тhe article deals with the actual problem concerning the formation of 

speech skills of junior pupils during the acquisition of grammatical material on 
the basis of a functional and communicative approach. The theoretical and 
methodological scientific researches of didactics, psychologists and 
methodologists concerning the solution of this issue are analyzed. The 
peculiarities of the school curriculum of the Ukrainian language, which consists 
in the fact that the dominant role in the study of grammar material is given to a 
functional and communicative approach, is substantiated. The idea of a functional 
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and communicative approach to language learning, designed to become a pivot 
in language education, and especially in the initial education of the native 
language. Ms Vaslulko notes that this approach will enable students not only to 
master individual knowledge, but also to absorb the emotional and expressive 
capabilities of speech, to learn correctly and expediently to use the lexical and 
grammatical means of language known to them in statements of different types. 

Key words: grammatical material, grammatical categories, communicative 
competence, language skills, language exercises, speech skills, functional and 
communicative approach, speech competence, elementary school, creative 
development. 

 
На сучасному етапі розвитку освіти початкова школа перейшла на 

нові структуру і зміст. Зросли вимоги до якості початкової освіти, створено 
сприятливі умови для посилення практичної спрямованості навчання та 
творчого розвитку дитини. Особливу роль у навчальному процесі відведено 
рідній мові з огляду на її значущість для опанування знань з інших 
предметів та становлення і розвитку духовно багатої особистості. 

Нові тенденції шкільної мовної освіти передбачають посилення 
практичної спрямованості процесу опанування рідної мови, 
підпорядкування роботи над мовною теорією інтересам мовленнєвого 
розвитку учнів. З огляду на це у сучасній лінгводидактиці визначений 
пріоритетним і перспективним комунікативний підхід, за якого розвиток 
комунікативного мовлення набуває статусу провідного принципу навчання 
рідної мови, а мета шкільного мовного курсу вбачається у тому, щоб 
навчити учнів вільно користуватися українською мовою як засобом 
спілкування, духовного збагачення та формування інтелектуальної 
культури, у забезпеченні належного рівня мовленнєвої компетенції учнів, 
що є однією з найважливіших умов їхньої успішної соціалізації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що зацікавленість 
науковців проблемою розробки ефективних підходів до навчання мови та 
розвитку мовлення учнів зростає. Підставою для такого твердження є 
активні наукові пошуки розв’язання проблеми комунікативної 
спрямованості навчання мови, зокрема дослідження Г. С. Демидчик 
(розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами 
службових частин мови), М. С. Казанджиєвої (формування комунікативно-
мовленнєвих умінь у процесі роботи з навчальними текстами), 
С. Д. Пенькової (формування культури українського мовлення 
першокласників), А. І. Ляшкевич (формування діалогічного мовлення учнів 
початкової школи). Сучасна методична наука пропонує процес навчання 
школярів рідної мови скеровувати на розвиток у них мовленнєвих умінь і 
навичок та формування комунікативної компетенції шляхом активного 
залучення до навчально-мовленнєвої діяльності, вирішення комунікативних 
завдань. Проте у практиці роботи багатьох вчителів усе ще традиційним 
залишається системно-описовий підхід до вивчення мовних явищ, який не 
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забезпечує належного мовленнєвого розвитку учнів. Загалом це 
пояснюється тим, що комунікативна спрямованість навчального процесу ще 
не знайшла свого місця у практиці навчання. 

Ідея функціонально-комунікативного підходу до навчання мови, 
покликана стати стрижневою у мовній освіті, і передусім у початковому 
навчанні рідної мови. М. С. Вашуленко зазначає, що такий підхід дасть 
змогу учням не лише оволодівати окремими знаннями, а й засвоювати 
емоційно-виражальні можливості мовлення, навчитися коректно й доцільно 
вживати відомі їм лексичні та граматичні засоби мови у висловлюваннях 
різного типу. 

Мета статті – проаналізувати, що шкільна граматика на відміну від 
традиційної, покликана стати функціональною, що сприятиме 
усвідомленню ролі виучуваних мовних явищ і засобів у досягненні 
комунікативної мети. 

Комунікативний підхід до навчання рідної мови як складний 
багатоплановий процес передбачає вивчення системи мови як засобу 
спілкування людей, як сукупності, єдності мови і мовлення, як 
мовленнєвого втілення мовної системи, яка тільки через мовлення виконує 
своє комунікативне призначення, як засобу пізнання і відображення 
дійсності, який нерозривно пов’язаний з комунікативним призначенням 
мови. 

Методика спирається на живе мовлення, на спілкування, ставить за 
мету підготувати школярів до вирішення комунікативних завдань, адже: 

– функціонально-комунікативний підхід до вивчення граматичного 
матеріалу є найбільш ефективним, оскільки забезпечує практичну 
спрямованість навчання граматики, свідоме оволодіння мовою як засобом 
спілкування, слугує надійною основою для формування й удосконалення 
мовленнєвих умінь учнів; 

– реалізація функціонально-комунікативного підходу у процесі 
навчання рідної мови передбачає розкриття функціональних особливостей і 
комунікативного призначення мовних засобів;  

– з позицій функціонально-комунікативного підходу процес 
навчання рідної мови будується адекватно реальному процесу спілкування, 
тобто процес навчання є моделлю процесу мовленнєвої комунікації;  

– функціонально-комунікативний підхід ґрунтується на принципах 
комунікативної спрямованості навчання, комплексного підходу до 
формування мовних знань та мовленнєво-комунікативних умінь, 
усвідомлення функціональності мовних одиниць, розвитку чуття мови, які 
обумовлюють вибір методів і прийомів, що забезпечують досягнення 
комунікативної мети навчання рідної мови. 

Метою початкового вивчення граматики має стати розкриття 
загальних закономірностей мови як комунікативної системи, а також 
формування в учнів «чуття» мовної форми, що здатна передавати 
різноманітні відтінки значень. Основним предметом вивчення на уроках 
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граматики постають відношення між змістовим і формальним аспектами 
мовних одиниць. Демонструючи дитині основні відношення між значенням 
і формою, можна цілеспрямовано сформувати в неї сприйняття будь-яких 
відтінків значень, пов’язаних зі зміною граматичного оформлення слова і на 
цій основі розкрити функціональне призначення певної граматичної форми 
для вираження конкретного змісту. Ознайомлення учнів з функціями 
граматичних категорій і форм та формування вмінь використовувати мовні 
засоби відповідно мовленнєвій ситуації – важлива умова, що забезпечує 
якісно новий рівень володіння рідною мовою.  

Зважаючи на недостатню розвиненість у молодших школярів 
абстрактного мислення, розкриття сутності граматичних категорій і форм та 
їх функцій у мовленні доцільно проводити на спеціально дібраному 
дидактичному матеріалі, де вони є найбільш частотними і виконують 
основне смислове навантаження. 

Добираючи навчальні завдання, необхідно враховувати, що для 
молодших школярів аналіз є більш доступним мислительним процесом, ніж 
синтез. В учнів четвертого класу аналіз має носити системний характер. 
Розглядаючи певний об’єкт, діти здатні виявляти взаємозв’язки і 
взаємозалежності між його складовими. При цьому аналіз повинен тісно 
пов’язуватися з синтезом, тобто об’єднанням виділених елементів у єдине 
ціле, встановленням зв’язків між ними. Це також є важливою умовою 
усвідомлення граматичних знань.  

Аналіз і синтез поєднуються у процесі порівняння об’єктів. Розвиток 
умінь порівнювати в учнів початкової школи значною мірою залежить від 
того, наскільки часто даються дітям завдання на порівняння різних об’єктів, 
як визначаються орієнтири для зіставлення об’єктів, виділення їх істотних 
подібних і відмінних ознак. Формування у молодших школярів уміння 
порівнювати підносить на вищий рівень їх аналітико-синтетичну діяльність. 
Для успішного усвідомлення учнями граматичних категорій і форм та їх 
функцій необхідні завдання, що спонукають до аналізу, синтезу, зіставлення 
мовних одиниць. 

Щоб сприйняти і засвоїти мовні знання, учні мають прикладати 
неабиякі зусилля. У цьому плані надзвичайно важливе значення має увага. 
Важливо враховувати, що у дітей молодшого шкільного віку слабка 
довільна і занадто розвинена мимовільна увага. Увага молодших школярів 
тісно пов’язана із значущістю для них навчального матеріалу. Тому 
мотивація навчальної діяльності – усвідомлення учнями необхідності, 
важливості засвоєння мовних знань, розвиток інтересу до змісту 
виучуваного є важливою умовою успішності навчання.  

Інтерес в учнів початкової школи викликають найчастіше зовнішні 
фактори, наприклад, яскрава наочність. Однак поступово під впливом 
спеціально організованої навчальної діяльності, дієвими чинниками для 
привернення інтересу молодших школярів стають: а) розуміння змісту і 
значення виучуваного; б) наявність елементів новизни як у змісті, так і в 
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підході до його розгляду; в) застосування ігрових прийомів, лінгвістичних 
казок, нестандартних завдань та ін. Граматичні категорії і форми, розкриті 
на прикладах цікавих, змістовних текстів, лінгвістичних казок, пов’язані з 
живою мовленнєвою практикою, сприймаються й засвоюються учнями 
швидше і міцніше.  

Хоча у молодшому шкільному віці провідною стає навчальна 
діяльність, проте гра ще займає вагоме місце у житті дитини, вона немов 
утворює зону найближчого розвитку дитини, адже у грі дитина завжди на 
голову вище свого середнього віку, вище своєї звичайної поведінки; вона у 
грі немов на голову вище за саму себе. Дитина у грі ніби намагається 
зробити стрибок над рівнем своєї звичайної поведінки. Гра є найбільш 
засвоєною учнями молодшого шкільного віку діяльністю. Тому опора на гру 
(ігрові дії, ігрові форми, засоби) – це найоптимальніший шлях включення 
дитини в навчальну роботу, засіб забезпечення емоційного відгуку на 
навчання без перевантажень. Гра стимулює пізнавальну, трудову та творчу 
активність. 

У процесі побудови методики розвитку мовленнєвих умінь молодших 
школярів під час вивчення граматичного матеріалу важливо спиратися на 
вчення про мовлення як вид діяльності. Для формування мовленнєвих умінь 
учнів необхідно забезпечувати мотивацію мовлення, оскільки усе, що ми 
говоримо, ми говоримо для чогось (мотив) і чомусь (мета). І якщо ми 
хочемо, щоб учні продукували в умовах навчального процесу ті чи інші 
діалоги, необхідно створити їм такі зовнішні і внутрішні умови, в яких вони 
повинні будуть вживати потрібні (за змістом) висловлювання. Щоб учні 
продукували висловлювання, необхідно створювати такі умови, обставини, 
що спонукали б їх вступати у спілкування з іншими людьми. Такими є 
навчальні мовленнєві (комунікативні) ситуації.  

Комунікативна ситуація являє собою єдність таких умов, як: мотив 
спілкування; комунікативний намір (ціль); учасники спілкування (їхні 
соціальні ролі, відносини між співрозмовниками, тональність спілкування); 
засоби спілкування (стиль мови, паралінгвістичні засоби – міміка, жести, 
вираз обличчя тощо); місце і час спілкування. 

Тому основними умовами, що забезпечують опанування молодшими 
школярами граматичного матеріалу та їх мовленнєвий розвиток є:  

– граматичні знання, вміння і навички мають формуватись з 
максимальною активізацією мислительних дій учнів; 

– для засвоєння граматичних категорій і форм та формування 
навичок граматично правильного мовлення важливим є розгляд 
закономірностей функціонування мовних засобів у мовленні;  

– особливості мислительних процесів у дітей молодшого шкільного 
віку (домінування конкретно-образного типу мислення, більша 
спроможність до аналізу) та специфіка мовного матеріалу зумовлюють 
включення у процес вивчення граматичного матеріалу спостереження учнів 
за спеціально організованим мовним матеріалом; 
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–  ураховуючи особливості дитячої психології, у процесі вивчення 
рідної мови доцільно використовувати ігрові прийоми, які викликають 
інтерес до навчальної діяльності, стимулюють пізнавальну активність учнів, 
дають змогу уникнути перевантажень;  

– під час організації мовленнєвих вправ необхідно забезпечити 
мотиви мовлення;  

– розвиток мовленнєвих умінь учнів має відбуватися у процесі 
спілкування, на основі природних і навчальних мовленнєвих ситуацій. 

Домінуюча роль у процесі вивчення граматичного матеріалу 
української мови відводиться функціонально-комунікативному підходу. 
Комунікативний аспект вимагає крім правильного формоутворення і 
розкриття семантики граматичної форми, питань вживання, функціональної 
виправданості, доцільності тих чи інших граматичних засобів у певній 
ситуації, в конкретному тексті. У цьому випадку показ учням 
функціонального призначення мовної одиниці або граматичної категорії 
(навіщо мова виробила даний засіб, з якою метою, чому, де, коли, за яких 
обставин, у яких ситуаціях він використовується) дає змогу реально 
осмислити ресурси мови, навчитися свідомо користуватися ними. 
Специфіка роботи полягає у синтезі системно-описового та функціонально-
комунікативного підходів у викладанні мови. Це зумовлено насамперед тим, 
що свідоме володіння мовою у початковій школі ґрунтується на 
елементарних знаннях про систему мовних засобів, які забезпечуються 
засвоєнням відповідних мовних знань, а системно-описовий підхід 
найбільш адекватний для засвоєння системи мови. Та оскільки підхід до 
опису системи мовних засобів та їх презентації безпосередньо залежить від 
мети, заради якої він здійснюється (у нашому випадку це комунікативно 
спрямоване навчання мови), то системно-описовий підхід реалізується у 
руслі функціонального і комунікативного аспектів. 

Комунікативно орієнтоване навчання рідної мови висуває 
першочергову мету – формування навичок спілкування. Важливо, що шлях 
до цієї мети – практичне користування мовою. Практична мовленнєва 
спрямованість – це не тільки мета, а й засіб; учитися спілкування 
спілкуючись, – основна характеристика комунікативності.  

Мовно-граматична і мовленнєва підготовка молодших школярів є 
надзвичайно складним багатоаспектним, поетапним процесом пізнавальної 
і практичної діяльності учнів: від первинного сприймання початкових 
теоретичних знань про граматичний лад української мови та функції мовних 
одиниць до їх розуміння, усвідомлення, узагальнення, систематизацію за 
допомогою вчителя до практичного використання здобутих знань під час 
розв’язання мовно-мовленнєвих завдань. Кожен етап такої роботи 
передбачає відповідні дії вчителя і учнів, застосування системи методів і 
прийомів навчання та учіння, які є компонентами комплексної методики 
формування граматичних понять і вмінь з української мови.  

Основною формою навчання є уроки, то враховуючи 
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лінгводидактичні принципи мовленнєвого розвитку особистості, до уроків 
потрібно ставити наступні вимоги:  

1) мотиваційне забезпечення формування мовленнєвих умінь учнів 
шляхом ознайомлення з функціональною роллю виучуваного матеріалу;  

2) підпорядкування процесу засвоєння теоретичного матеріалу 
інтересам розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів;  

3) стимулювання мовленнєвої активності учнів;  
4) цілеспрямованість, системність, чіткість і внутрішня логіка 

процесу формування мовленнєвих умінь на уроці. 
Основним завданням навчання рідної мови є не лише засвоєння 

певного об’єму навчального матеріалу, а й формування вмінь і навичок 
практичного користування ним з комунікативною метою. Тому мовний 
матеріал розглядається як один із компонентів змісту навчання рідної мови 
разом із уміннями і навичками, що забезпечують практичне володіння 
вивченим матеріалом у різних видах мовленнєвої діяльності. 

Відповідно навчальну діяльність на уроках рідної мови умовно можна 
поділити на два види: 1) оволодіння мовними засобами, 2) розвиток 
мовленнєвих умінь. Відмінність між ними полягає в тому, що як предмет 
навчання мова виступає в різних аспектах: у першому випадку – в аспекті 
мовної системи (словник, граматика), у другому – в аспекті мовленнєвого 
матеріалу (текст) і мовленнєвої діяльності (процес). Формування мовних 
знань, умінь і навичок пов’язано із засвоєнням теоретичного матеріалу. Щоб 
школярі осмислили новий матеріал і опанували способи його використання, 
необхідно відповідно підготувати їх до цього. Головним фактором у 
підготовці до сприймання й осмислення нового матеріалу можна вбачати у 
спонуканні учнів до пізнавальної діяльності. Щоб навчити дитину, потрібно 
не просто передати їй знання і вміння, а й викликати у неї відповідну 
активність, пізнавальну або практичну. 

Важливим структурним елементом цієї активності є мотивація, в якій 
проявляється ставлення учня до навчання.  

Оскільки у початковій школі найбільш дієвим мотивом є інтерес, то 
одним із завдань навчання рідної мови є формування інтересу до мовних 
явищ через осмислення їх практичної значущості. Тому першочерговим 
завданням є розкриття в цікавій і доступній формі функціонального 
призначення мовних одиниць і граматичних категорій, що вивчаються, а 
також їх комунікативних можливостей. Це створить передумови для 
подальшого формування вмінь осмислено і доцільно використовувати мовні 
одиниці при виконанні граматичних вправ на етапі формування мовних та 
корекції частково мовленнєвих умінь і надалі застосування їх безпосередньо 
в мовленні відповідно до комунікативних завдань.  

Для формування мовних та удосконалення частково мовленнєвих 
умінь і навичок школярів найдоцільніше використовувати практичні 
методи, які реалізувалися через систему навчальних вправ, зокрема такі 
види роботи, які вимагали від учнів активної мовленнєвої діяльності, 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 135 

практичного використання здобутих знань, оперування вивченим 
матеріалом, синтезу різноманітних мовних одиниць. 

Розвиток мовленнєвих умінь доречно організовувати  таким чином, 
щоб учні користувалися здобутими знаннями, навичками, уміннями у 
мовленнєвій практиці де домінуюча роль відводиться комунікативному 
методу.  

Комунікативні методи навчання мови М. Р. Львов визначає як методи, 
комплекси методичних прийомів, що орієнтовані на мовлення, живе 
спілкування, мовну комунікацію [4, с. 304]. 

Комунікативний метод має вагомий арсенал прийомів: створення 
мовленнєвих ситуацій або вибір їх з плину життя; рольові ігри, створення 
казкових сюжетів, реклами, словесне малювання, проба пера. Крім того, 
екскурсії, розгляд картин, спеціально організовані спостереження, інші 
способи накопичення інформації, вражень, тобто будь-які види діяльності, 
що викликають потребу висловлюватися і це варто розглядати як 
передумови для реалізації комунікативного методу навчання мови.  

Особливість прийомів комунікативного методу в тому, що вони 
передбачають закріплення знань, формування й реалізацію мовленнєвих 
навичок та вмінь у конкретній ситуації.  

У процесі застосування комунікативного методу потрібно брати до 
уваги те, що він спирається на теорію мовленнєвої діяльності, зокрема на 
аналіз мовленнєвого акту: метод ураховує всі його складові – ситуативну, 
мотиваційну, сприйняття співрозмовником і зворотний зв’язок. 

Комунікативний метод найбільшою мірою вводить школярів у світ 
мовної доцільності, сприяє розумінню необхідності й важливості кожного 
елемента у мові. Мова постає перед учнями як логічно цілісна і діюча 
система.  

Комунікативна спрямованість шкільного курсу рідної мови 
реалізується передусім через формування і розвиток мовленнєвих умінь, 
тобто умінь правильно і доцільно виражати певний зміст, добирати мовні 
форми відповідно до умов спілкування. Цьому сприяють вправи, спрямовані 
на поетапне формування мовно-мовленнєвих умінь, які б забезпечували 
формування й удосконалення мовних (граматичних) та розвиток 
мовленнєвих умінь молодших школярів у процесі вивчення граматичного 
матеріалу на основі функціонально комунікативного підходу.  

Під системою вправ розуміється така організація взаємопов’язаних 
дій, що йдуть у порядку наростання мовних чи операційних труднощів, з 
урахуванням послідовності становлення мовних і мовленнєвих умінь та 
навичок. 

У процесі визначення типології і систематизації вправ необхідно 
керуватися як загальнодидактичними так і лінгводидактичними 
принципами, які зумовлені специфікою опанування граматичного матеріалу 
та розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів.  

З метою засвоєння мовних знань і формування мовленнєвих умінь 
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учнів у методиці навчання української мови у початковій школі ефективно 
використовувати комплексні вправи, оскільки для успішного володіння 
рідною мовою школярі мають не лише запам’ятовувати слова, моделі слів, 
словосполучень та речень, а й розуміти закономірності їх функціонування; 
знати соціальні, ситуативні й контекстуальні правила, яких дотримуються 
носії мови – для чого і як говоримо. У змісті комплексних вправ повинні 
раціонально співвідноситись комунікативна орієнтація та свідома 
систематизація мовного матеріалу.  

В методиці навчання рідної мови загалом виділяють мовні 
(призначені для засвоєння мовних знань, умінь та навичок) та мовленнєві 
(комунікативні) вправи (спрямовані на розвиток мовленнєво-
комунікативних умінь).  

Комплексна лінгводидактична модель вивчення граматичного 
матеріалу і формування мовленнєвих умінь учнів 4-х класів охоплює чотири 
етапи: пізнавальний (засвоєння мовних знань у функціональному аспекті), 
операційно-пізнавальний (формування мовних умінь та навичок), 
операційно-тренувальний (удосконалення частково мовленнєвих умінь та 
навичок), продуктивно-творчий (розвиток мовленнєвих умінь). Тому відбір 
та укладання системи вправ необхідно здійснювати відповідно до мети 
кожного етапу, керуючись при цьому принципом комплексного підходу до 
процесу засвоєння знань і формування мовленнєвих умінь. 

Система вправ має будуватись таким чином, щоб вона відображала 
природу процесу становлення вмінь і навичок, тобто вправи  мають бути 
адекватними тим умінням і навичкам, які мають бути сформовані. 

У процесі виконання мовних вправ у школярів має формуватися 
вміння свідомо використовувати мовні одиниці відповідно до їх 
функціонального призначення, оскільки, спираючись на розуміння функцій, 
в учнів коригуються й формуються частково мовленнєві вміння правильно 
вживати ту чи іншу форму як у плані граматичного оформлення, так і в плані 
функціонально-комунікативного призначення.  

Виконання мовленнєвих завдань має націлювати учнів на 
усвідомлення граматичних форм та категорій і їх функцій у мовленні, а 
розв’язання граматичних завдань, у свою чергу повинно стимулювати їхню 
мовленнєву творчість.  

Вправи, які варто використовувати для розвитку мовленнєвих умінь 
молодших школярів повинні мати  цілеспрямований характер і мають бути 
спрямовані на формування певного виду вмінь; мовні вправи сприяють 
оволодінню мовними знаннями, уміннями та навичками, тренування у 
правильному вживанні граматичних форм (умовно мовленнєві вправи) 
передують мовленнєвій практиці, тобто кожна наступна група вправ 
повинна ґрунтуватися на вміннях і навичках, розвинутих вправами 
попередніх груп, і підносити учнів на новий рівень оволодіння 
граматичними вміннями. 

Системність дібраних вправ має проявлятись в тому, що вони 
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одночасно задовольнятимуть лінгвістичні, психологічні і дидактичні 
вимоги. З лінгвістичного погляду системний характер вправ у навчанні мови 
забезпечується розглядом мовних одиниць у єдності їх значення, форми і 
функції. З психологічного боку системність вправ виявляється у їх 
співвідношенні з етапами формування мовленнєвих умінь молодших 
школярів під час вивчення граматичного матеріалу. У дидактичному аспекті 
системний підхід до організації роботи над мовленнєвим розвитком дітей 
має досягатись додержанням загальнодидактичних та лінгводидактичних 
принципів.  

Вправи для розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів мають 
бути спрямовані на оволодіння цими вміннями в процесі міжособистісного 
мовленнєвого спілкування. Поєднання методів і відповідної системи вправ  
має сприяти забезпеченню ефективності формування мовних і мовленнєвих 
умінь. 

Вивчення граматичного матеріалу на засадах функціонально-
комунікативного підходу забезпечує опанування учнями функціонального 
призначення виучуваних мовних одиниць, граматичних категорій та форм, 
а також формування вмінь свідомо відбирати мовні засоби відповідно до 
комунікативної ситуації, що є важливим для забезпечення мовленнєвої 
компетенції молодших школярів.  

Отже, впровадження функціонально-комунікативного підходу 
передбачає розкриття функціонального призначення і комунікативних 
можливостей мовних засобів, формування вмінь свідомо відбирати мовні 
засоби відповідно до комунікативної ситуації, що безпосередньо впливає на 
рівень мовленнєвої компетенції молодших школярів. З огляду на сутність 
функціонально-комунікативного підходу застосування його в процесі 
вивчення граматичного матеріалу є доцільним і необхідним, оскільки 
забезпечує практичну спрямованість навчання граматики, свідоме 
оволодіння мовою як засобом спілкування.  
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Ірина Шевчук 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД СЮЖЕТНИМИ ЗАДАЧАМИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

У статті висвітлена актуальність проблеми підготовки майбутніх 

учителів  до розвитку творчого  мислення  учнів початкової школи  у процесі 

роботи над сюжетними задачами на уроках математики, а саме, при 

розв’язку нестандартних задач, задач із числовими даними на рух, побудова 

аналітичного міркування, складання обернених задач до запропонованої 

задачі тощо. При роботі над сюжетними задачами доцільно 

використовувати різноманітні методи та засоби навчання, які 

допомагають учню опановувати важливу змістову лінію початкового 

курсу математики.  

Ключові слова: розвиток творчого мислення, активізація розумової 

діяльності учнів, проста сюжетна задача, складена сюжетна задача, хід 

міркування, аналітичне міркування, синтетичне міркування, схеми до 

задачі, етапи роботи над сюжетною задачею, нестандартний підхід до 

розв’язку задачі, раціональний спосіб розв’язку задачі. 

 

В статье освещена актуальность проблемы подготовки будущих 

учителей к развитию творческого мышления учащихся начальной школы в 

процессе работы над сюжетными задачами на уроках математики, а 

именно, при решении нестандартных задач, задач с числовыми данными на 

движение, построение аналитического мышления, составление обратных 

задач к предложенной задачи и тому подобное. При работе над 

сюжетными задачами целесообразно использовать разнообразные методы 

и средства обучения, которые помогают ученику овладевать важной 

смысловой линией начального курса математики.  

Ключевые слова: развитие творческого мышления, активизация 

мыслительной деятельности учащихся, простая сюжетная задача, 

составная сюжетная задача, ход мышления, аналитическое мышление, 

синтетическое мышление, схемы к задаче, этапы работы над сюжетной 

задачей, нестандартный подход к решению задачи, рациональный способ 

решения задачи. 

 

The article highlights the topicality of issue of preparing future teachers for 

the development of creative thinking of elementary school students in the process 

of work on the plot exercises in lessons of mathematics, namely, the solution of 

non-standard tasks, tasks with numerical data on the motion, the construction of 
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analytical considerations, the compilation of inverse exercises to the proposed 

examples, etc. While working on the plot exercises, it is expedient to use a variety 

of methods and teaching aids that help the student to master the important content 

line of the initial course of mathematics. The purpose of the paper is to identify 

effective methods for teaching mathematics that would enhance the mental 

activity of students at lessons, as well as provide useful practical material for 

teachers and students of the faculty of primary school teachers’ training and help 

to master the methodological approaches to a more profound study of 

mathematics, discovered the non-standard capabilities of its content. The main 

focus of the article is the development of practical exercises, which are the basis 

for the development of creative thinking of elementary school students, while 

working on the plot exercises at the lessons of mathematics. 

Key words: development of creative thinking, activation of mental activity 

of students, simple plot exercise, compound plot exercise, the way of thinking, 

analytical thinking, synthetic thinking, schemes to the exercise, stages of work 

with the plot exercise, non-standard approach to the solution of the problem, 

rational way of solving a number of tasks. 

 

Одним із основних напрямків педагогічних досліджень залишається 

актуальною проблема підготовки майбутнього вчителя до розвитку 

творчості сучасного школяра, яка спрямована на активне отримання учнями 

знань, формування у них дослідницької пізнавальної діяльності.  

Творча атмосфера у класі під час уроку, вважають вчені, створюється 

не тільки вихованням допитливості, прагненням до нестандартного 

вирішення різноманітних завдань, але і до сприйняття нового та 

незвичайного, бажанням використати і впроваджувати творчі досягнення 

інших людей. Для школяра фон творчої розумової діяльності створюється 

колективом класу під керівництвом вчителя.  

У більшості випадків схильність дітей до творчої діяльності 

проявляються в молодшому шкільному віці. У цей період краще розвивати 

в учнів творчі здібності. Організовувати повноцінні умови для розвитку 

творчих здібностей учнів учитель може на різних етапах уроку. Але краще 

всього це вдається у процесі вирішення різних практичних завдань. У теорії 

навчання вже доведено і підтверджено практикою, що завдання 

тренувального характеру можуть бути творчими, якщо в його основі лежить 

методично продумана система завдань. Сконцентруємо увагу майбутніх 

учителів початкової школи на нерозкритих творчих можливостях сюжетних 

задач. 

Теоретичні аспекти складної, важливої проблеми творчості 

відображені у роботах зарубіжних та вітчизняних психологів, дидактів, 

методистів. Дослідниками дитячої творчості ми можемо назвати 

Л. С. Виготського, Т. Г. Казанову, Н. С. Карпинську, Т. С. Комарова. 

В. Ф. Котляра та ін.  
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С. Т. Шацький відмічав, що процес навчання, як і діти, повинен бути 

живим, діяльним, перехідним від однієї форми до іншої, рушійним, 

винахідливим. Вогник творчості висвітлює оригінальність педагогічних 

ситуацій, ліквідує монотонність, пробуджує ентузіазм, без якого не може 

бути педагогічної майстерності вчителя. 

Однак необхідне більш ґрунтовне дослідження підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого мислення учнів саме на уроках математики у 

початковій школі. 

Мета статті полягає у визначенні ефективних методів навчання 

математиці, які б активізували думку дитини, а також допомогли вчителям 

і студентам факультету підготовки вчителів початкової школи оволодіти 

методичними підходами до більш глибокого вивчення навчального 

матеріалу з математики, розкрити нестандартні можливості його змісту. 

Отже, головним спрямуванням запропонованого дослідження і буде 

розробити методичну систему  практичних завдань, які стануть основою для 

розвитку творчого мислення учнів початкової школи при роботі над 

сюжетними задачами.  

Для того, щоб навчити учнів свідомо застосовувати види творчої 

роботи над сюжетними задачами необхідно у процесі роботи звернути увагу 

на вивчення умови задачі. Виникає питання: як організувати навчання учнів 

розв’язувати сюжетні задачі, щоб цей процес сприяв загальному розвитку 

учнів і разом з тим спрямував оволодіння ними математичними знаннями і 

вміннями? 

Користуючись традиційною методикою навчання молодших 

школярів вмінню розв’язувати прості сюжетні задачі, як правило, 

починається з того, що в мову учнів поступово вводяться такі терміни як 

«задача», «умова задачі», «запитання задачі», «розв’язок задачі », «відповідь». 

Важливим є те, що для розв’язання задачі слід зрозуміти зв’язок між 

запитанням задачі та її даними, а для цього необхідно розрізняти умову 

задачі і запитання. Вузловим питанням у роботі над сюжетними задачами 

залишається вміння учнів початкової школи встановлювати залежність між 

даними і шуканими величинами. 

Підбір задач та їх розташування у традиційних підручниках 

математики робить вказівку на те, що розв’язування задач базується на 

багаторазовому повторенні розв’язування однотипних задач. Чи можна з 

цим погодитись? Безумовно, ні! 

Такий шлях роботи над задачами не сприяє глибокому усвідомленню 

процесу розв’язку задач, не сприяє творчому підходу до розв’язку сюжетної 

задачі. У дітей виробляється шаблонний підхід до даного виду робіт. Діти 

розрізняють задачі за зовнішніми ознаками. Якщо, наприклад, стоїть 

питання «Скільки було разом?» або «Скільки стало?», діти обирають 

арифметичну дію додавання і навпаки при наявності питання «Скільки 

залишилось?» вибір падає на арифметичну дію віднімання. 
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Часто при обранні арифметичної дії учні не замислюються над тим, 

чому саме ця дія, а шукають задачу аналогічну даній. Тобто відбувається 

тренувальна робота у розв’язуванні однотипних сюжетних задач. Такий вид 

роботи гальмує розумовий розвиток учнів, перешкоджає розвитку творчості 

дітей, не вчить їх долати певні труднощі при розв’язуванні задач. Не слід 

пропонувати учням розв’язування однотипних задач. Аналогічні задачі слід 

вводити не на одному уроці, а розвести їх у часі. Це буде запобігати 

механічному їх запам’ятовуванню, примусить дітей обґрунтовувати вибір 

тієї чи іншої арифметичної дії . 

Не потрібно зосереджувати велику увагу на умінні розв’язувати 

прості сюжетні задачі з прямим ходом розв’язку – це сприяє лише умінню 

дітей виконувати обчислювальні операції, ніж розвитку творчого мислення. 

Найкращий варіант – це розв’язування сюжетних задач, умова яких 

подається у непрямій формі. 

Розглянемо це на прикладі Задачі (1 клас): «Коли столяр 

відремонтував 6 табуреток, йому залишилось відремонтувати ще 4 

табуретки. Скільки табуреток потрібно було відремонтувати столяру?» 

Під час вибору арифметичної дії у даній задачі дитина не може 

орієнтуватись на зовнішні ознаки. Щоб правильно обрати арифметичну дію 

у даній задачі, учні повинні уявити ту подію яка відбувалась, в іншому 

випадку опорне слово «залишилось» буде спонукати їх до виконання 

арифметичної дії віднімання. 

На даному етапі (обґрунтування арифметичної дії) доцільно 

поставити ряд запитань: 

Про що розповідається у задачі? (Про столяра, який ремонтував 

табуретки). 

Скільки було відремонтовано табуреток? (6 табуреток). 

Яку кількість табуреток йому залишилось відремонтувати? (4 

табуретки). 

Про що запитує задача? (Скільки табуреток потрібно було 

відремонтувати столяру?). 

З чого складається ця величина? (З тих табуреток, які відремонтував 

столяр, тобто 6 і з тих, що потрібно було відремонтувати, 4). 

Із кількох відрізків буде складатись загальна кількість табуреток? (Із 

двох відрізків). 

6 т. 

 

 

 4 т. 

Розв’язуючи таку задачу, школяр вже не зможе обрати арифметичну 

дію, керуючись зовнішніми ознаками. Вибір арифметичної дії потребує 
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певної  творчої розумової діяльності. 

Подібні задачі попереджають виникнення шаблонного підходу до їх 

розв’язання. Існує цілий ряд традиційних прийомів навчання дітей 

розв’язувати задачі: 

– поступове ускладнення і розвиток задачі; 

– зміна умови задачі при збереженні її запитання; 

– зміна запитання задачі при збереженні її умови; 

– перетворення задачі; 

– розв’язування задачі кількома способами; 

– складання обернених задач; 

– розв’язування задач з невідомими даними і т.д.  

Це загальні рекомендації, які не завжди знаходять свого конкретного 

і досить широкого застосування у навчанні математики у першому класі. 

Разом з тим, варто підкреслити, що вирішальним є не сам прийом, а загальне 

спрямування і система навчання математиці. Недостатньо тільки 

констатувати числові данні задачі і її питання, як це часто спостерігається 

під час  педагогічної практики. Слід насамперед продумувати питання які б  

спрямовували думку дитини, допомагали визначити сховані в умові зв’язки 

між даними і шуканими величинами. 

Наприклад при роботі над задачею (4 клас) учитель традиційно 

проводить вивчення умови задачі: «З одного міста одночасно в 

протилежних напрямах виїхали два автомобілі. Один їхав із швидкістю 52 

км/год, а інший ‒ із швидкістю 74 км/год. На якій відстані будуть автомобілі 

через 13 годин»?:  

1. Про що йде мова в задачі? (Про рух двох автомобілів) . 

2. Як рухалися автомобілі? (У протилежних напрямах).  

3. З якою швидкістю рухався перший автомобіль? (52 км/год). 

4. Яка швидкість другого автомобіля? (74 км/год) . 

5. Яке питання стоїть у задачі ? (На якій відстані будуть автомобілі 

через 13 годин).  

У цій ситуації учні констатують тільки числові дані і питання задачі. 

Різні зв’язки між даними і шуканими величинами залишаються для них 

непомітними. Така робота не повинна задовольняти вчителів.  

Доцільно організувати роботу над вивченням умови задачі таким 

чином:  

Як рухалися автомобілі? (У протилежних напрямах).  

Як протилежний напрям руху впливає на шукану величину? (Відстань 

між автомобілями збільшуватиметься) . 

Чи проїдуть автомобілі однакову відстань ? (Ні, другий автомобіль 

проїде більшу відстань).  

Чому другий автомобіль проїде більшу відстань ? (Тому що він їхав з 

більшою швидкістю).  

Про що запитує задача ? (На якій відстані будуть автомобілі через 13 
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годин?). 

Із скількох відрізків складається шукана величина? (З двох відрізків). 

Який з цих відрізків буде більше і чому? (Більший відрізок ‒ це 

відстань, яку проїхав другий автомобіль, тому, що у нього була більша 

швидкість).  

Які трійки величин можна виділити у цій задачі? (швидкість ‒ час ‒ 

відстань). 

У якій залежності знаходиться відстань по відношенню до швидкості? 

(Чим більша швидкість, тим більше і відстань, яке проходе тіло за певний 

час ). 

З перших днів роботи над сюжетними задачами вчитель повинен 

зосереджувати увагу дітей на прихованих в умові задачі залежностях. 

Подібна робота активізує творче мислення дітей, розвиває творчі здібності 

учнів початкових класів. У основу цієї роботи покладені спостереження 

явищ, встановлення зв’язків між ними в процесі самостійної діяльності 

учнів або під керівництвом учителя, при цьому постійно виникають питання 

«Чому»?, «Як»?  

Під час роботи над сюжетними задачами з опорними словами «Було», 

«віддали» і «залишилося» у 1 класі доцільно формулювати питання в такій 

послідовності: якщо віддали, то залишається більше чи менше? 

(Залишається менше). Це і буде обґрунтуванням вибору арифметичної дії 

завдання. Осмисливши вибір арифметичної дії (віддали більше ‒ 

залишається менше, учні спостерігають за зміною шуканої величини від 

зміни одного із даних. Творчо працюючий учитель повинен використати для 

розвитку творчого мислення учнів усі можливості, які закладені в текстах 

сюжетних задач.  

Проілюструємо сказане прикладом: Задача (2 клас) «За 3 метри 

тканини заплатили 120 гривень. Скільки гривень коштують 6 метрів такої ж 

тканини, купленої в другий раз?»  

Традиційний розв’язок:  

1) 120 : 3 = 40 ( грн). 

2) 40 * 6 = 240 ( грн). 

І здавалося б робота над задачею завершена, так воно і буває, коли 

вчитель формально підходить до організації роботи учнів над сюжетними 

задачами. Мислячий творчий учитель прагне використати усі можливі 

варіанти роботи над задачею. Наприклад: 

1. Не розв’язуючи задачу чи можна сказати за яку тканину заплатили 

грошей більше ? (За 6 метрів тканини ).  

2. У скільки разів більше купили тканини в другий раз ? (У два рази 

більше). 

3. Як це вплинуло на вартість тканини, купленої в другий раз (Вартість 

покупки збільшилась). 

4. Так скільки ж грошей заплатили за тканину, куплену в другий раз? 
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(240 гривень). 

Розвитку творчого мислення учнів сприяє робота з нестандартними 

задачами (2 клас) «У Миколки було 12 аркушів паперу. У Василька – 9 

аркушів. На виготовлення іграшок вони витратили по 4 аркуші паперу. У 

кого залишилося аркушів паперу більше і на скільки більше?» 

Традиційно учні будуть міркувати так: 

12 – 4 = 8 (арк.) 

9 – 4 = 5 (арк.) 

8 – 5 = 3 (арк.) 

Хід  шаблонного міркування  на творчий можна змінити, провівши 

таку бесіду: 

Скільки аркушів паперу було у Миколки? (12 аркушів). 

Скільки аркушів паперу було у Василька? (9 аркушів). 

У кого із дітей аркушів паперу було більше? (У Миколки). 

На скільки більше було аркушів паперу у Миколки? (На 3 аркуші). 

Як витрачали цей папір? (Порівну – по 4 аркуші). 

Учні роблять висновок: «Якщо обидва хлопчики витратили однакову 

кількість паперу, а у Миколки їх було на 3 арк. більше, то і залишиться на 3 

арк. більше».  

Задача матиме такий розв’язок: 12 – 9 = 3 (арк.) 

Змінивши числові дані в умові задачі, учитель таким чином змінює й 

хід міркування, що змушує дітей підходити до розв’язку сюжетної задачі 

творчо: «У Миколки було 12 аркушів паперу. У Василька було 9 аркушів 

паперу. На виготовлення іграшок Миколка витратив 4 аркуші паперу, а 

Василько – 6 аркушів. У кого із дітей аркушів паперу залишилось більше і 

на скільки більше?» 

Традиційне міркування: 

1) 12 – 4 = 8 (арк.). 

     2). 9 – 6 = 3 (арк.). 

     3). 8 – 3 = 5 (арк.). 

Аналізуючи числові дані і порівнюючи дану задачу з попередньою, 

учні переконуються в тому, що витрата паперу змінилась. 

Зразок міркування: 

Скільки аркушів паперу було у Миколки? (12 аркушів). 

Скільки аркушів паперу було у Василька? (9 аркушів). 

У кого із дітей аркушів паперу було більше і на скільки більше?  

(У Миколки було більше на 3 аркуші паперу: 12 – 9 = 3 (арк.)). 

Чи однакову кількість паперу витратили хлопчики? (Ні). 

Хто витратив аркушів паперу більше і на скільки більше? (Більше 

витратив Василько на 2 аркуші). 

Хто витратив аркушів паперу менше і на скільки менше? (Миколка 

витратив на 2 аркуші паперу менше). 

Висновок: Отже, у Миколки було на 3 аркуші паперу більше, та він 
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ще зберіг 2 аркуші паперу, в нього залишиться на 5 аркушів більше. 

Розв’язок задачі має такий вигляд: 

1) 12 – 9 = 3 (арк.). 

2) 6 – 4 = 2 (арк.). 

3) 3 + 2 = 5 (арк.). 

Така організація практичної роботи над задачею сприяє підвищенню 

рівня розвитку творчого мислення молодших школярів, а також привчає 

дітей глибше аналізувати  умову задачі та підбирати зручний спосіб її 

розв’язання. 

Складання обернених задач до даної задачі на уроках математики 

один із видів творчої роботи над  сюжетними задачами. Складання 

обернених задач до даної задачі сприяє розвитку творчого мислення учнів. 

У процесі роботи діти переконуються в тому, що обернених задач можна 

скласти стільки, скільки числових даних входить до умови задачі. 

Наприклад задача ( 3 клас) «У їдальню привезли 4 мішки білокачанної 

капусти, по 10 кг у кожному і 3 мішки цвітної капусти, по 8 кг у кожному. 

Скільки всього кілограмів капусти привезли в їдальню?» 

Традиційний шлях розв’язування: 

Б. к. 4 м. по 10 кг    

                                            ? кг          

Ц. к. 3 м. по 8 кг 

1) 10 * 4 = 40 (кг) – привезли кілограмів білокачанної капусти; 

2) 8 * 3 = 24 (кг) – привезли кілограмів цвітної капусти; 

3) 40 + 24 = 64 (кг) – привезли всього кілограмів капусти. 

Числовий вираз: 10 * 4 + 8 * 3 = 64 (кг) 

Відповідь: в їдальню привезли всього 64 кілограми капусти. 

Обернені задачі – це задачі, в яких те, що було відомо, стає невідомим. 

Наприклад, обернені задачі до запропонованої задачі будуть 

наступного змісту: 

1. «У їдальню привезли 4 мішки білокачанної капусти, по 10 кг у 

кожному і 3 мішки цвітної капусти, по кілька кг у кожному. Всього привезли 

64 кг капусти. Скільки кілограмів цвітної капусти було в 1 мішку?» 

4, 10, 3, …, 64. 

2. «У їдальню привезли мішки з білокачанною капустою, по 10 кг у 

кожному і 3 мішки цвітної капусти, по 8 кг у кожному. Всього привезли 64 

кг капусти. Скільки мішків білокачанної капусти привезли?» 

…,10, 3, 8, 64. 

3. «У їдальню привезли 4 мішки білокачанної капусти, по 10 кг у 

кожному і кілька мішків цвітної капусти, по 8 кг у кожному. Всього 

привезли 64 кг капусти. Скільки мішків цвітної капусти привезли в 

їдальню?» 
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4, 10, …8, 64. 

4. «У їдальню привезли 4 мішки білокачанної капусти, по кілька кг у 

кожному і 3 мішки цвітної капусти, по 8 кг у кожному. Всього привезли 64 

кг капусти. Скільки кг білокачанної капусти було в 1 мішку?» 

4, …, 3, 8, 64. 

Аналізуючи обернені задачі, діти приходять до висновку, що в кожній 

з них у результаті розв’язування у відповіді з’являються числа, які є в умові 

прямої задачі (8 кг, 4 мішки, 3 мішки). Ще може бути обернена задача на 

знаходження маси 1 мішка білокачанної капусти. З цього учні роблять 

висновок, що задача розв’язана правильно. 

Працюючи над оберненими задачами учитель повинен стежити за 

тим, щоб дії над числами, які учні виконують при розв’язанні обернених 

задач, не виходили за вимоги програми, щоб цього уникнути, вчитель може 

давати вказівку, яке число буде шуканим.  

Наведені приклади творчий роботи учнів над задачами мають мету 

показати урок як оригінальну педагогічну творчість, де все цікаво, де 

активізується творча думка дитини. Але вчителю необхідно пам’ятати про 

те, що різним людям властиві неоднакові особливості творчого клімату. Для 

одних ‒ необхідно стимулювати творчу ініціативу постійно, контролювати 

результати їх діяльності. Для інших «тиск встановлених термінів» знижує 

ефективність їх роботи. Третім, для стимулювання творчого мислення, 

потрібні незалежні умови. Четвертим для стимулювання творчого мислення 

потрібні змагання. Реалізується творча діяльність учнів через сукупність 

таких правил:  

1. Творчі завдання мають бути різних рівнів проблемності, 

складності, щоб учень впорався з ними або самостійно або з деякою 

допомогою вчителя.  

2. Не варто поспішати у наданні дитині допомоги або підказки. 

Необхідно давати їй можливості у повному об’ємі проявляти свої знання, 

уміння, здібності і дати можливість відчути радість від успіху власних 

відкриттів.  

3. Ніколи не зловживати докорами, зауваженнями, поганими 

оцінками. Аналіз типових помилок і недоліків учнів проводити у 

доброзичливій формі. 

4. Якомога більше поваги, якомога більше вимогливості до дітей. 

Будемо переконані в тому, що розвиток творчого мислення і дослідницька 

діяльність учнів на уроці математики ‒ обов’язок кожного вчителя, 

незалежно від того, де він працює, або в звичайному класі, або в класі-

комплекті, або у сільській школі. 

Робота над системою таких завдань сприяє розвитку творчої думки 

учнів, винахідливості, у дітей відпрацьовуються вміння абстрагувати і 

конкретизувати, виробляється вміння переключатись з одного способу дій 

на інший, змінюється підхід учнів до розв’язку задач.  
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Запропоновані види занять повинні переслідувати кілька цілей: 

розвивати розумову активність дітей; пробуджувати потребу в 

інтелектуальних зусиллях; формувати позитивне ставлення до навчання; 

виробляти навички організованості; привчати до більш тривалої 

концентрації уваги на окремих видах робіт. 

Практична робота над системою таких завдань сприяє розвитку 

творчої думки учнів, винахідливості. У дітей відпрацьовуються вміння 

аналізувати та синтезувати, абстрагувати та конкретизувати опрацьований 

математичний  матеріал, виробляється вміння перемикання із одного виду 

діяльності на інший. 

Будемо переконані в тому, що розвиток творчого мислення учнів на 

уроках математики у процесі роботи над сюжетними задачами і пошукова 

діяльність школярів на уроках математики – необхідність. яку повинен 

забезпечити кожний учитель та винайти ефективні шляхи її реалізації. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ 

 

УДК  

Олександра Божок, Ольга Cурмач 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ОСНОВІ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

 

У статті розкрито поняття мовно-методичної компетентності  у 

контексті підготовки вчителя іноземних мов як соціально-зрілої 

особистості, вказано на види та особливості мовно-методичної 

компетентності, схарактеризовано компетентнісний підхід в умовах 

педагогічної професійної підготовки вчителів початкових класів з іноземної 

мови. У статті представлений порівняльний аналіз навчальних планів зі 

спеціальностей, які здійснюють підготовку вчителів іноземної мови; 

розкрита технологія контекстового навчання, реалізація структурно-

функціональної моделі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови у 

початковій школі та соціально-зрілої й конкурентоспроможної особистості.  

Ключові слова: компетентність, мовна компетентність, методична 

компетентність, компетентнісний підхід, учитель іноземних мов 

(англійська). 

 

В статье раскрыто понятие лингво-методической компетентности 

в контексте подготовки учителя иностранных языков как социально-

зрелой личности, указаны виды и особенности лингво-методической 

компетентности, охарактеризован компетентностный подход в условиях 

педагогической профессиональной подготовки учителя иностранного 

языка начальных классов. В статье представлен сравнительный анализ 

научных планов специальностей, которые обеспечивают подготовку 

учителей иностранного языка; раскрыта технология контекстного 

обучения, реализация структурно-функциональной модели подготовки 

будущего учителя иностранного языка в начальной школе и социально-

зрелой личности способной к конкурентной деятельности.  

Ключевые слова: компетентность, лингвистическая (языковая) 

компетентность, методическая компетентность, компетентностный 

подход, учитель иностранных языков (английский). 

 
The article reveals the term linguistic and methodological competences, 

their types and peculiarities in the context of English teacher training and in the 
frames of the formation of mature individuality. The competence approach is 
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characterized within the pedagogical conditions. The linguistic and 
methodological competences are referred as the exclusive type of the professional 
training of English teachers of primary school. The article reveals the detailed 
curriculums of the specialties which provide the primary school teachers’ 
training. The technology and its aspects of the context of teachers’ training are 
discovered in the article. The structural and functional model of the primary 
school teachers’ training is given in the article. The future teacher is considered 
to be trained for educational process at school not only as the specialist but as a 
competitive mature individuality. 

Key words: competence, linguistic competence, methodological 
competence, competence approach, teacher of foreign languages (English). 

 
Проблема компетентності особистості взагалі та професійної зокрема, 

зумовлює впровадження в освіту компетентнісного підходу. Згідно з 
Національним освітнім глосарієм під компетентнісним підходом розуміють 
визначення результатів навчання в школі й ВНЗ через їх опис у термінах 
компетентностей, тобто динамічного поєднання знань, умінь, навичок, 
здатностей, особистісних якостей  до ефективної продуктивної діяльності 
тощо.  

Мета статті полягає в упровадженні компетентнісного підходу в 
освітній простір вищої школи, який  набуває особливого статусу не тільки у 
справі накопичення знань, та їх передачі, а й у розвитку здатності 
самостійно застосовувати набуті знання, вміння і навички в процесі 
індивідуального й професійного саморозвитку, самореалізації та 
самооцінювання. 

Спрямування вектора початкової освіти в площину цінностей 
особистісного розвитку дитини зумовлює зміну вимог до професійної 
підготовки майбутніх учителів, їхньої професіоналізації як процесу 
становлення і розвитку професійної свідомості й самосвідомості, набуття 
ключових компетентностей, необхідних для успішного виконання своїх 
професійних функцій. У чималій більшості досліджень О. Бігич [1], Л. Гусак 
[5], В. Редька [8], М. Сідун [10] й ін. висвітлюються питання оптимізації 
підготовки майбутніх учителів іноземної мови у початковій школі. Вчені 
висловлюють одностайну думку, що вчитель має володіти певною сумою 
знань і дидактичних умінь, які дають йому можливість успішно здійснювати 
свою професійно-педагогічну діяльність, нагромаджувати досвід 
професійних компетенцій.  

З аналізу наукових праць О. Бігич [1], С. Ніколаєвої [6], В. Редька [8], 
С. Роман [9], й інших дослідників та беручи до уваги добір знань, які чітко 
визначені у навчальній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з 
іноземної мови для учнів 1‒4-х класів констатуємо, що сучасний вчитель 
іноземної мови в початкових класах має знати:  

– зміст програми з навчання іноземної мови та інші директивні 
документи сфери шкільної освіти ; 
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– закономірності процесу навчання іноземної мови в початковій 
школі, особливості формування мовленнєвих механізмів молодшого школяра; 

– сучасні  технології  навчання  іноземної мови; 
– психологічні особливості молодшого школяра, сферу його 

інтересів і здатностей; 
– специфіку роботи дитячого колективу, готовність до вивчення 

іноземної мови, психолого-педагогічні ситуації, які виникають під час 
проведення уроку у початковій школі; 

– концептуальні дидактико-методичні положення, які є підґрунтям 
до  використання змісту підручника для навчання дітей іноземної мови; 

– психолого-педагогічні  й суспільні вимоги до особистості вчителя, 
рівня його професійної і мовно-методичної компетентності. 

Технологія контекстового навчання передбачає перехід від навчальної 
діяльності до професійної, що являє собою інтегровану якість педагога-
фахівця, яка формується у навчальній діяльності з цілями педагогічної 
освіти, адекватними її змісту. Наведене вище є підставою для розкриття 
подальших логічних кроків нашого дослідження з метою з’ясування змісту 
та структури підготовки вчителів іноземної мови у початковій школі. 

Віддаємо належне досвіду закордонних учених професійної 
підготовки вчителів іноземної мови. Так, у країнах Європейської спільноти 
(Люксембург, Італія, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Данії й ін.) курс 
підготовки вчителів початкових класів з іноземної мови у педагогічних 
інститутах триває від трьох до чотирьох академічних років. Університетську 
освіту вчителі іноземної мови початкових класів отримують у Греції, Іспанії 
та Ірландії. При підготовці в цих країнах шкільних учителів реалізується 
система автоматичного введення іноземних мов до навчальних планів 
вищих педагогічних закладів, які є обов’язковими у початковій школі.  

В інших країнах Європи шкільна підготовка педагогів здійснюється 
тільки в університетах, включно з академічною підготовкою (тривалість  від  
4 до 5-ти років) та практичною (до 1-го року). 

Крім того в Європі поширеним є такий вид  навчання  як «обмін 
студентами». Під час проходження практики або навчанні за 
спеціалізованими програмами на літніх курсах студенти виконують роль 
асистента-шкільного вчителя. 

Педагогічні кадри із знаннями іноземної мови почали готувати для 
початкової школи у другій половині ХХ сторіччя згідно з рішенням 
Міжнародної наради експертів ЮНЕСКО-МАПРЯЛ (1985), на якій 
обговорювалися питання психолого-педагогічних аспектів навчання 
іноземної мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. З 1991 р. на 
філологічних факультетах університетів та філологічних інститутів 
(спеціальність «Мова і література») здійснювалась підготовка вчителів 
іноземної мови до її викладання у початковій школі. 

МОН України допускає поєднання галузей підготовки спеціалістів із  
педагогічних та гуманітарних наук, які крім основного фаху мають право 
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вільного вибору однієї із додаткових «спеціалізацій» за профілем навчання.  
Цей термін увійшов в український освітній простір як поєднання двох 

суміжних або близьких спеціальностей, що надає майбутньому педагогу 
широкий спектр вибору додаткової спеціалізації; розкриває можливості для 
кращого конкурування фахівців на ринку праці й зумовлює специфіку 
підготовки майбутніх учителів іноземної мови в початкових класах. З 1995 
року на факультетах початкового навчання університетів, педагогічних 
інститутів і училищ уводиться додаткова спеціалізація «вчитель початкових 
класів із правом викладання іноземної мови». 

Відповідно ставляться нові вимоги до професійної підготовки 
вчителя, які пов’язані з особливостями навчання іноземної мови у 
початковій школі. Вони зумовлені багатьма чинниками: зовнішніми, до яких 
належать вимоги Державного стандарту для початкової загальноосвітньої 
школи та Програми з іноземної мови; внутрішніми, що передбачають 
необхідність добору мовного та мовленнєвого матеріалу, який треба 
засвоїти з урахуванням етапу, умов навчання, а також з огляду на 
оптимальний обсяг навичок та вмінь, які треба сформувати в учнів для 
застосування їх у процесі іншомовного навчання. 

У формуванні змісту важливо спиратися на визначену стратегічну 
мету навчання іноземних мов. Зважаючи на світові тенденції у вивченні 
іноземних мов, які скеровують увагу вчених, методистів та вчителів-
практиків не лише на надання знань з предмета, а на формування їхніх 
іншомовленнєвих умінь. Основною метою навчання іноземних мов на 
сьогодні є іншомовна комунікативна компетентність. Структура іншомовної 
комунікативної компетентності поєднує в собі низку компетенцій, які 
складають зміст навчання іноземної мови, а саме: мовну, мовленнєву, 
методичну, соціокультурну, полікультурну, лінгвокраїнознавчу, країнознавчу 
(змістові лінії освітньої галузі «Мова і література» Державного стандарту 
початкової загальної освіти). 

Зміст підготовки майбутніх учителів іноземної мови у початкових 
класах визначено нормативними документами:  

1) Положенням про вищий навчальний заклад;  
2) Галузевим стандартом педагогічної освіти;  
3) Типовими навчальним планами, навчальними програмами, 

підручниками та навчальними посібниками, за якими здійснюється 
підготовка майбутніх вчителів філологів-іноземців та учителів початкових 
класів зі спеціалізації «Іноземна мова». 

В Україні підготовка за означеними спеціальностями здійснюється за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр». Напрям 
підготовки – «філологія», відповідно філолог та «педагогічної освіти» з 
основною, подвійною чи додатковою спеціалізацією, відповідно вчитель 
початкових класів з однією зі спеціалізацій.  

Державний стандарт початкової й інших ланок загальної освіти 
передбачає всебічне виховання учнів, спрямоване на розвиток вмінь і 
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навичок навчатися, вмінь проводити здоровий спосіб життя, розвивати і 
підтримувати цілеспрямованість як необхідний ключовий компонент 
процесу навчання. 

Навча́льний план – основний нормативний документ закладу освіти, за 
допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Його 
змість складають інваріантна та варіативна, складові. Інваріантна складова 
передбачає на державному рівні  обов’язкову складову підготовки для всіх 
типів  навчальних закладів (шкіл, коледжів, гімназій,ліцеїв,університетів. 

Варіативна – передбачає додаткові години на вивчення предметів 
інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, 
консультації. Основою для опанування знань додаткової спеціалізації є 
дисципліни варіативної складової навчального плану [2]. 

Відповідно, важливою умовою формування предметних компетентностей, 
які складають сенс професійної компетентності майбутнього вчителя 
іноземної мови початкової школи є зміст навчальних планів спеціальності 
«Початкова освіта» з освітніми галузями, у тому числі «Мова і література» 
«Іноземна мова», що включає інваріантну та варіативну складові. 

Співставний (порівняльний) аналіз навчальних планів зі 
спеціальностей, які здійснюють підготовку вчителів іноземної мови, дав 
можливість указати на переваги й особливості, які представляють інтерес 
для проведення подальших кроків нашого дослідження й підтверджують 
потребу саме таких спеціалістів іноземної мови, підготовка яких 
здійснюється на спеціальності « Початкова освіта». Вкажемо на них: 

1. Психолого-педагогічна підготовка (30,0 кредитів). Це дисципліни: 
вікова психологія, педагогічна психологія, основи педагогіки, дидактика, 
історія педагогіки, теорія виховання, основи педагогічної майстерності, 
педагогічні технології в початковій освіті, фізіологія, валеологія. 

2. Комплекс міждисциплінарних предметів з методики навчання в 
початкових класах: математика, українська мова, російська мова, 
природознавство, образотворче мистецтво й інші, на яких студенти 
розширюють свій діапазон знань і набувають відповідних умінь із технологій 
навчання та організації навчального процесу у школі першого ступеня. 

3. Інтерферентність знань під час вивчення мов (українська мова, 
російська, іноземна мова) сприяє формуванню мовної компетентності 
загалом, та іншомовної, зокрема. 

4. Трансформація знань, умінь і навичок під час проведення  занять  із 
окремих методик навчання учнів початкових класів на заняттях  з іноземної 
мови в період проходження різних видів педагогічної практики.  

Розкриваючи зміст підготовки майбутніх учителів іноземної мови у 
початковій школі необхідно, зупинитися і на аналізі підручників, за якими 
здійснюється така підготовка. Прокоментуємо основні з них, які 
рекомендовані МОН України і передбачені освітньою професійною 
програмою.  

Зазначимо, що лише один підручник із практичного курсу англійської 
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мови, з наведеного вище переліку, відповідає вимогам, які стосуються 
підготовки вчителів іноземної мови у початкових класах. Це чотиритомне 
видання «Практичний курс англійської мови для 1‒4 курсів» (за загальною 
редакцією Н. Янсон.) Зміст цього підручника спрямований на творчу 
діяльність та підвищує мотивацію навчання. Він містить уривки з 
неадаптованих художніх творів з англійської та американської літератури, 
що забезпечує культурологічній підхід.  

Посібник «Методика навчання англійської мови у початковій школі» 
(автор С. В. Роман, 2005) [9] використовується на педагогічних факультетах 
фахової підготовки вищих навчальних закладів для формування методичної 
компетенції майбутніх учителів іноземної мови у початкових класах. 
Складається з трьох частин: теоретичної, яка забезпечує вивчення 
дидактичних основ навчання іноземної мови; практичної – розкриває зміст, 
принципи, методи та засоби навчання англійської мови у початковій школі; 
методичної – розкриває зміст та ставить вимоги до проведення уроку 
іноземної мови, подає схему аналізу уроку.  

Звісно, навчально-методичний ресурс із навчання іноземної у 
початкових класах представлено достатньо ґрунтовно, тому викладачі 
кафедри іноземної мови Інституту педагогіки і психології Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова використовують на 
заняттях серію зарубіжних видань інтегративного характеру, як-от: Clive 
Oxenden, Cristina Latham-Koeing «New English File. Intermediate Student’s 
book», Oxford University Press, 2008, Clive Oxenden, Cristina Latham-Koeing 
«New English File. Intermediate Workbook», Oxford University Press, 2008. 

Для поглиблення навчання іноземної мови застосовуються підручники 
рівнів навчання: Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate. 

Зазначимо, що поки що не існує жодного підручника, який би містив 
відповідний матеріал для повного курсу вивчення мови та методики 
навчання іноземної мови в початкових класах. 

Наведене вище є підставою для висновку: вчитель іноземної мови у 
початкових класах повинен володіти загальнолінгвістичними знаннями про 
мову як суспільне явище, про її зв’язок з мисленням; методикою її 
викладання; знанням про культуру свого народу і народу, мова якої 
вивчається; вмінням виконувати функції культурного посередника між 
двома народами; мати глибокі знання з предметів психолого-педагогічного 
циклу та вміти застосовувати їх у процесі організації навчальної взаємодії з 
учнями молодшого шкільного віку.  

Відповідно, змістове навчально-розвивальне наповнення навчального 
плану зі спеціальності «Початкова освіта» («Іноземна мова») повинно 
реалізувати наступні цикли, які б забезпечували формування мовно-
методичної компетентності:  

– теоретико-лінгвістична складова формування мовної компетенції, 
що передбачає реалізацію двох взаємопов’язаних цілей, а саме: знання 
теорії та історії іноземної мови, яка вивчається, в обсязі, необхідному для 
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вирішення практичних і науково-методичних завдань, які вчитель матиме у 
своїй професійній діяльності; розвиток інтелектуального потенціалу 
студентів, навичок аналітичного мислення, вміння працювати з науковою 
літературою, визначати сутність і характер нерозв’язаних наукових проблем, 
пропонувати свої варіанти вирішення, вміння узагальнювати і класифікувати 
емпіричний матеріал (тобто опанувати навички наукового пошуку в 
літературі за фахом та самостійного вивчення пов’язаних з ним проблем); 

–  практично-мовленнєва складова формування мовно-методичної  
компетентності майбутнього фахівця, що складає суб’єкт-суб’єктну та 
полісуб’єктну взаємодію; 

– професійно-навчальна складова (методична компетенція) – 
проведення уроків іноземної мови у початкових класах та позакласної 
роботи; застосування інформаційно-педагогічного вдосконалення через 
самоосвіту  і на спеціальних курсах підвищення кваліфікації); 

– соціокультурна складова формування мовно-методичної 
компетентності – наявність у студентів знань про національно-культурні 
особливості країни, мова якої вивчається, про норми мовленнєвої та 
немовленнєвої поведінки її носіїв і вміння будувати свою поведінку 
відповідно до цих особливостей і норм [7, с. 90]. 

Учитель іноземної мови у початковій школі зобов’язаний мати 
глибокі знання з методики викладання іноземної мови та вміти 
застосовувати їх у процесі навчання. Безперечно, навчання іноземних мов у 
початковій школі набуває надзвичайно важливого значення, оскільки саме 
у віці 6‒11 років у дитини активно закладаються психолінгвістичні основи 
володіння іноземними мовами, які є підвалинами подальшого формування 
іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, 
а також розвитку вмінь аудіювання, говоріння, читання і письма у межах 
програмових вимог. Тому актуальність ефективної професійної підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов, які працюватимуть у початковій школі, 
на часі. Важливими залишаються питання щодо здобуття майбутнім 
педагогом знань, умінь і навичок організації та планування процесу 
формування первинних іншомовних навичок учнів початкової школи. 

Відповідно професійна освіта все більше орієнтується на вільний 
розвиток, високу культуру, творчу ініціативу, самостійність, мобільність 
майбутніх спеціалістів тощо. А це вимагає якісно нового підходу до змісту 
підготовки майбутнього фахівця, формування у нього професійних 
компетенцій і компетентностей, у тому числі й мовно-методичної.  

Таким чином, компетентний фахівець повинен мати такий набір 
компетентностей, які б допомагали йому соціалізуватись у різних життєвих 
і професійних умовах. Тому, компетентним уважається не фахівець, який 
має енциклопедичні знання, а навпаки, який здатний соціалізувати наявні 
знання відповідно до реалій сьогодення. 

Отже, окреслені мовно-методичні знання, уміння і навички, 
розроблені на лінгводидактичній базі є вихідними для реалізації 
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структурно-функціональної моделі підготовки майбутнього вчителя 
іноземної мови у початковій школі та соціально-зрілої особистості. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми мовно-
методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови у початковій 
школі. Вбачаємо перспективи подальших наукових пошуків у площині 
виконання комплексних дидактичних та педагогічних умов у підготовці 
фахівців початкової школи. 
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РЕФЛЕКСИВНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОГО 

ДОСВІДУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ: 

ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті висвітлені механізми формування різних видів рефлексії та 

її фундаментальної ролі у розвитку адаптивності студентів у процесі їх 

навчання професії вчителя. Приписуючи рефлексії як одній із реакцій на 

інтегровану дію інших сфер мислення людини провідну роль в адаптаційних 

процесах освіти, автори виходили з того, що вона (рефлексія), з одного 

боку, виступає внутрішньою здатністю нервової системи людини, 

способом спостерігати себе за змістом й актами власної свідомості, щоб 

зрозуміти, що в ній відбувається. Саме на цьому механізмі 

самовідображення формується внутрішній досвід, внутрішній світ 

людини, що засновуються на даних органів відчуття.  

Ключові слова: рефлексія, адаптивний досвід, рефлексивний 

критицизм, адаптивність особистості, Я-концепція, механізм адаптації, 

проблемно-конфліктні ситуації, адаптація, самоадаптація, дезадаптація, 

оцінно-рефлексивна сфера. 

 

В статье освещены механизмы формирования различных видов 

рефлексии и ее фундаментальной роли в развитии адаптивности 

студентов в процессе их обучения профессии учителя освещены в данной 

статье. Приписывая рефлексии как одной из реакций на интегрированные 

действие других сфер мышления человека ведущую роль в адаптационных 

процессах образования, авторы исходили из того, что она (рефлексия), с 

одной стороны, выступает внутренней способностью нервной системы 

человека, способом наблюдать себя по содержанию и актами собственного 

сознания, чтобы понять, что в ней происходит. Именно на этом механизме 

самоотражения формируется внутренний опыт, внутренний мир 

человека.  

Ключевые слова: рефлексия, адаптивный опыт, рефлексивный 

критицизм, адаптивность личности, Я-концепция, механизм адаптации, 

проблемно-конфликтные ситуации, адаптация, самоадаптации, 

дезадаптация, оценочно-рефлексивная сфера. 

 

This article deals with the mechanisms of formation of different types of 

reflection and its fundamental role in the development of students ‘adaptability in 

the process of mastering teacher’s profession. Attributing reflection, as one of the 

reactions to the integrated action of other spheres of the human psyche, the 

leading role in the adaptive processes of education, the authors proceeded from 
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the fact that it (reflection), on the one hand, acts as an internal ability of the 

human nervous system, a way to observe yourself in the content and acts of your 

own consciousness in order to understand what is happening in it. This self-

reflection mechanism forms the internal experience, which is based on the sensory 

organs. On the other hand, reflection is not just the possession of the acquired 

experience, the understanding of ourselves in order to be able to adequately 

reason, think, make right decisions and act in the corresponding situations, but 

also the clarification of what we know, are aware of and how we evaluate subject-

reflexive relationships, emotional reactions, cognitive representations, 

axiological and motivational attitude to other subjects of cooperation. In 

extremely complex processes of internal adaptation and external-social 

adaptation to objective, moral and behavioral actions, reflection, as a process of 

doubled mirror interreflection of the subjects of an activity in terms of content 

and functions, can be either reproductively regressive or productively progressive 

in its capacity. 

Key words: reflection, adaptive experience, reflexive criticism, 

personality’s adaptability, self-concept, mechanism of adaptation, problematic 

and conflict situations, adaptation, self-adaptation, disadaptation, evaluative and 

reflexive sphere. 

 

Рефлексія як процес осмислення власних дій, діяльності, пізнання й 

самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу людини без 

адаптивної функції при самоаналізі отримуваних результатів, без свідомих 

роздумів щодо власного духовного стану, інтелектуальних можливостей, є 

не продуктивною, часом суб’єктивно неадекватною, соціально й морально 

загостреною.  

Щоб адаптивний досвід людини формувався за Я-концепцією – 

передумовою і результатом соціальної взаємодії, необхідно забезпечувати її 

прагненням до самоповаги та поваги інших до себе. Тоді уявне про себе Я, 

що вимірюється загальноприйнятими моральними нормами поведінки, 

перетворюється в ідеальне Я, за чого проектується й мотивується намір 

стати особистістю з соціально-інтелектуальним компонентом, який 

реалізується у само- чи спільнопредметній і комунікативній діяльності. 

Таким нами бачиться механізм становлення і розвитку сучасної Я-концепції 

в умовах адаптивно направленої суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії. 

Якщо рефлекс (умовний) як процес реакції й пристосування до строго 

визначеного сигналу після повторної генералізації (підпорядкування) 

умовної реакції, як нейрофізіологічний механізм включення у відповідну 

підструктуру мозку, то за цього рефлексія як відображення реакцій на 

зовнішні сигнали і свідомий їх аналіз (осмислення власного психічного 

стану) породжує міркування індивіда про те, що насправді відбувається в 

його власній свідомості з намаганням з’ясувати, що ж саме справило те чи 

інше враження на партнера по спілкуванню, сумісній діяльності. 
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Поняття рефлексія, що виникло вперше у філософії, означало 

міркування партнера, яке вважалось (за І. Сеченовим) висхідною точкою, 

одиницею мислення. В основу міркування (думка) кладеться відображення 

таких категорій, як подібність і суміжність у часі і просторі явищ, предметів, 

процесів, що пізнаються й усвідомлюються механічно за участі рефлексії як 

особливого джерела знання – внутрішньо збереженого досвіду, набутого на 

даних чутливості внутрішніх органів, що переноситься у внутрішню 

структуру психіки людини. 

Теоретично роль рефлексії в практично важливій діяльності людини, 

в її психічному розвитку ґрунтовно розкрита Л. Виготським. Він вважав, що 

«нові типи зв’язків і співвідношень функцій передбачають в якості своєї 

основи рефлексію як відображення власних процесів у свідомості» [3]. 

Підтримуючи цю думку, С. Рубінштейн підкреслював, що 

«виникнення свідомості пов’язане з виявленням із життя і безпосереднього 

переживання рефлексії на оточуючий світ і на самого себе» [6]. 

Будучи важливим компонентом мислення, а особливо його 

критичності як властивості, рефлексія розглядається як механізм свідомості, 

з допомогою якого розкриваються уявлення про сутність абстракцій, 

теоретичного мислення і реалізуються функції діагностики рівнів його 

розвитку та формування дій контролю й оцінювання. 

З іншого боку, рефлексія як компонент мислення, яке активізує його 

особистісну обумовленість, крім, звичайно, інтелектуальної рефлексії, дає 

можливість виділити ще й особистісну. У взаємозв’язку інтелектуального й 

особистісного в психіці людини рефлексія розширює свої функції впливу на 

розвиток і саморозвиток особистості. 

Експериментальні факти та теоретичні роздуми щодо їх сутності дали 

можливість методологічно об’єднати проблему вивчення мислення й 

особистості і в рамках єдиного уявлення про рефлексивний механізм 

свідомості й мислення досліджувати проблеми адаптації особистості, у 

вирішенні яких рефлексія, як процес і спосіб відображення не лише окремих 

явищ, процесів, предметів, а й їхніх функціональних відношень та зв’язків, 

є методологічно значимою не лише в психології, оскільки зв’язана з 

потребою адаптуватися й перетворювати навколишній світ і себе у процесах 

сумісної діяльності, надаючи поведінці більш адаптивного й активного 

характеру. 

Саме адаптивність як ознака й перебудова критичного мислення 

людини сприяє їй переосмислювати нові образи інтелектуального й 

особистісного змісту, що і виступає механізмом адаптації до їх зміни, до 

виникнення нових психічних новоутворень як способів безпосередньої, 

активної «Я» взаємодії зі світом в їх конфліктній ситуації і визначає його 

(«Я») самоадаптацію, самозміну і саморозвиток за законами синергетики 

через набутий адаптивний досвід, а досвід з його елементами (знання, 

уміння, творчість, цінності) й самооцінювання інтелектуальне й особистісне – 
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це здатність людини до адаптації виробничої, соціальної, культурологічної, 

освітньої тощо.  

З цього випливає, що рефлексія – це не просто відображення у 

свідомості людини предметів і явищ оточуючого світу, а й досвід адаптації 

до нього. Рефлексію слід розуміти як переосмислення людиною власного 

досвіду відношень з предметно-соціальним світом, середовищем, яке, з 

одного боку, виражається в побудові нових, адаптивних для себе еталонів й 

образів, що реалізуються у відповідних вчинках, а з іншого – у виробленні 

більш адекватних знань про світ, соціум, про себе та інших. У процесі 

системних перетворень відбуваються якісні зміни в Я-особистості: від 

диференціації «Я» на фізичне тіло, біологічний організм, соціальну 

сутність, суб’єкт творчості до інтеграції «Я» в неповторну системну 

цілісність, – особистість як продукт реалізації матрично-адаптивних і 

рефлексивних механізмів організації креативно-оцінювального мислення й 

саморозвитку особистості, здатної до адаптації як процесу і як способу 

виходу із проблемно-конфліктних ситуацій, що виникають у різних 

освітніх, соціальних, професійних та інших середовищах.  

Рефлексивний критицизм (ставлення) – це не вільнодумство в умовах 

професійних, проблемно-конфліктних ситуацій, а пошук розумного й 

мудрого виходу з них. Досвід такої поведінки людини набувається завдяки 

накопиченню власної адаптивності, наполегливості й праці, в ході яких 

активізується суб’єктне оцінювання власної волі й перетворювальних дій. 

Особистість виявляє, як правило, два стани психіки: відчуження та 

солідарність, коли індивід сприймає інших як далеких, ворожих, ігноруючи 

узаконені принципи й норми поведінки, або солідаризує з ними, проявляє 

співдружність, взаємну турботу, дорожить своєю роботою; за цього виявляє 

високий рівень емоційно-позитивного ставлення до себе, інших, до світу в 

цілому, що є передумовами вибіркової адаптації, залежної від мотивів і 

здатностей кожного адаптанта. 

За Е. Фромом, відчуження індивіда може виступати в 

найрізноманітніших формах виявлення: відчуження (деривація) від інших 

людей, від своїх потреб, своєї праці; від природи, своєї держави, самого себе 

аж до «втечі у хворобу», самодепривацію власної психіки.  

І в першому, і в другому стані психіки регулюючу й корегуючу, часто 

психотерапевтичну функцію бере на себе самокритичність, адаптивність та 

рефлексивність як оригінальні й ефективні способи пошуку себе у світі та 

соціумі, віднайдення істини, бачення ближніх і далеких перспектив, 

виявлення суб’єктної здатності переосмислювати проблеми на користь собі 

й загалу. Адаптація як процес критичності мислення й оцінної рефлексії, за 

певних середовищних умов здатна розкріпачувати внутрішньо притаманні 

прагнення особистості до консолідації народів, націй, громад до сумісного 

соціально-культурного творення, спираючись на власний розум, досвід 

попередніх поколінь, почуття, продиктовані людині власною совістю, не 
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допускаючи появи явних ознак таких властивостей психіки людини, як 

критиканство, шизоїдність, самодепривація, дезадаптація. 

Дослідження засвідчують, що в стресогенних ситуаціях 

конфліктотворчими є надскладні для людини завдання, які виступають 

об’єктивною умовою актуалізації захисних механізмів, що проявляються 

«особистим відстороненням» від виконання завдання. Останнє блокує 

можливість позитивного, що розвиває особистість, переборення конфлікту 

і, як наслідок, затьмарює шлях до самоаналізу, самореалізації, 

саморефлексії як механізму, що руйнує психіку людини, її когнітивну й 

оціночно-рефлексивну сфери, набуту здатність до самоадаптації. Саме тут 

доречно визначити досить важливу функцію самоадаптації й рефлексії 

(відображення) – забезпечення взаємозв’язку інтелектуального й 

особистісного в психіці людини, в її досвіді, які являють собою 

рефлексивно-адаптивний механізм розвитку критичності мислення й 

поведінки особистості, яка знаходиться у проблемно-конфліктній, в даному 

випадку освітньо-професійній ситуації і докладає зусилля з неї вийти. За 

цього можна виділити (за Семеновим І.Н.), залежно від характеру конфлікту 

й пошуку причин його виникнення, чотири способи прояву поведінки 

особистості як цілісного «Я»: репродуктивний, регресивний, продуктивний, 

прогресивний [7]. 

За репродуктивного й регресивного способів розвитку Я-концепції 

має місце актуалізація інтелектуальних й особистісних стереотипів 

наявного досвіду (знання, способи дій, поведінка), а за продуктивного й 

прогресивного – поява особистісних та інтелектуальних новоутворень, як 

результат високого рівня сформованості адаптивності й креативності 

особистості студента. 

В обох варіантах здійснення рефлексії легко розподіляти суб’єкти 

рефлексивної діяльності за зонами найближчого й актуального розвитку (за 

Л. Виготським) для надання кожному необхідної й досить важливої, 

своєчасної допомоги у виході із проблемно-конфліктної ситуації (за 

середнього й нижче середнього рівня сформованості здатності до освітньо-

професійної адаптації). 

Уявимо собі, що для виявлення особливостей рефлексивної реалізації 

«Я» в таких ситуаціях проведено обстеження групи учнів / студентів за 

методикою «виконуючи завдання, думайте вслух» (з протоколом фіксації 

результатів кожного) пропонувалась задача із скритим, на перший погляд, 

унікальним, творчим змістом для розмірковування вслух. 

Завдячуючи здатності актуалізувати репродуктивний спосіб 

вирішення задачі інтелектуальним стереотипом мислення, сам того не 

підозрюючи, суб’єкт спрощує її зміст і пробує розв’язати стандартним, 

неадекватним для цього випадку способом. Наступає тупікова ситуація 

дидактичного й психологічного характеру: всі спроби продовж відведеного 

часу (1 година) не дали позитивного результату, а переживання невдачі 
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затьмарило процес думання, осмислення творчої задачі. 

Репродуктивний спосіб реалізації власних зусиль, відбір стандартних 

рішень типових задач та їх апробація потерпіли фіаско. Вимога 

експериментатора розв’язувати задачу і внутрішня, суб’єктна неможливість 

продовжувати пошук нового знання вводить «Я» в психологічно ускладнену 

проблемно-конфліктну ситуацію, що спонукає суб’єкта діяльності до 

обрання іншого, регресивного способу реалізації «Я». Йдеться про вибір 

особистого способу самореалізації уникнення від внутрішнього конфлікту – 

переконання в тому, що існуюче прагнення розв’язати задачу не може бути 

реалізованим. Суб’єкт взаємодії приймає рішення вийти із експерименту. Як 

правило, у молодшому шкільному віці таке рішення часто приймається з 

об’єктивних причин – активно проявляє себе так зване паралогічне 

мислення, коли дитина неможе пояснити причину утруднення, яке не здатна 

подолати. 

Дав себе знати прояв захисних механізмів, вироблених «Я» для 

збереження себе від явних невдач у можливих конфліктних ситуаціях. За 

цього може бути багато позитивних моментів і одним із них є те, що 

відтворення особистісних, раніше вироблених стереотипів в умовах 

пізнавальної діяльності хоча й виявляється регресивним (поверенням в 

минуле) способом реалізації «Я», все ж служить, і основному, для 

закріплення репродуктивного ставлення особистості до нової задачі, на базі 

якого в подальшому, за певних дидактико-психологічних умов, може 

виникнути можливість для початку творчого розвитку особистості. Однією 

із таких умов є недопущення консервативного (непрогресивного) 

становлення Я-концепції в проблемно-конфліктних ситуаціях та 

регресивного відходу від конфліктності рефлексивної «Я активності», яка б 

мала спрямовуватися на дійсно вольове розкриття проблемно-конфліктної 

ситуації, вирішення творчої задачі в цілому. 

У такому випадку необхідно надати індивіду допомогу – повною 

мірою розгорнути особистісну й інтелектуальну рефлексію, спираючись на 

власний адаптивний досвід з урахуванням специфіки конкретних ситуацій, 

що виникають. 

Слід відзначити, що позитивна реалізація Я-концепції в проблемно-

конфліктних ситуаціях за умов прогресивно-продуктивного (творчого) 

мислення веде до новоутворень інтелектуального змісту, перебудови 

інтелектуального, адаптивного досвіду й теоретичного мислення, 

результатом якої стає нове знання, «народжене» адекватним (прогресивним) 

способом його перетворення згідно з метою пізнавально-продуктивного 

задуму. За цього відбувається перетворення і розвиток адаптивності не лише 

змістового, а й особистісного характеру. 

Зміна «Я» з позицій прогресивності, здійснюваної суб’єктом 

адаптації, що відображає новий, більш адаптивний образ особистості, 

виступає основою для рефлексії людиною уявлень про себе як про здатного 
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на досягнення продуктивного результату завдяки власним адаптивним 

можливостям долати проблемні ситуації всупереч конфліктному стану, що 

стався. 

Важливо відзначити, що за продуктивного способу реалізації «Я» 

кожний із способів (репродуктивно-регресивний чи продуктивно-

прогресивний) є свого роду етапом на шляху пошуку рішення творчої 

задачі. За цього слід підкреслити, що у зміні цих етапів провідну роль 

відіграє спілкування в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії студентів і 

викладача. 

Попередньо викладене дозволяє дійти висновку про те, що 

можливості творити культивуються у спілкуванні, а реалізуються й 

розвиваються безпосередньо в активному процесі творчості засобами 

самостійних рефлексивно-адаптивних зусиль, що актуалізуються 

особистістю для переосмислення проблемно-конфліктної ситуації й 

перетворення її у творчий продукт. 

Рефлексія як відображення у свідомості власних уявлень у психічному 

розвитку людини виступає одним із продуктивних типів зв’язку особистості 

з предметами та явищами оточуючого світу, що пізнаються, та самим собою. 

Вона – один із «пояснювальних принципів» психічного розвитку, функція 

теоретичної побудови предмета вивчення, оскільки виступає в ролі 

механізму свідомості й важливою складовою культури мислення людини. 

З одного боку, рефлексія дає можливість відтворювати й оцінювати 

уявлювальні образи минулого в просторі та часі (на основі пригадування) та 

можливого майбутнього (за здатності до продуктивної уяви об’єктивного чи 

суб’єктивного змісту) за обов’язкового включення діагностики рівнів 

сформованості теоретичного мислення та дій самоконтролю й 

самооцінювання (Л. Берцман) [1]. 

З іншого боку, дослідження рефлексії як системотворчого компонента 

культури мислення дало можливість, крім до цього вивченої 

інтелектуальної рефлексії, виокремити й особистісну. Саме у 80-ті роки XX 

ст. вперше ставиться й успішно вирішується проблема визначення типів і 

функцій рефлексії у взаємозв’язку інтелектуального й особистісного у 

психіці людини. 

У центрі уваги науковців – проблема інтегративного підходу до 

тематики й методики вивчення мислення й особистості в нерозривній 

єдності в рамках цілісного уявлення про рефлексивний механізм організації 

та розвитку креативного мислення й саморозвитку особистості на противагу 

інтелектуалізації – механізму, якому притаманне надмірне перебільшення 

ролі розумових дій і підлеглих їм операцій мисленнєвої діяльності на шкоду 

особистісно-рефлексивній сфері психіки та її можливостям в організації на 

високому евристично-креативному рівні включення у нестимульовану зовні 

когнітивно-продуктивну діяльність. У таких ситуаціях рефлексія, з одного 

боку, сприяє переходу з низького (пасивного) на більш високий рівень 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 163 

інтелектуальної активності, а з іншого – когнітивно-продуктивна діяльність 

активізує розвиток рефлексивної сфери людини як психічну властивість, 

спрямовану на самопізнання, а саме: вдосконалення власної поведінки, дій 

і вчинків; саморозвитку психічних станів, почуттів, здатностей і здібностей 

та інших властивостей своєї особистості; вдосконалення педагогічних 

інструментальних засобів самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності; 

опанування рефлексивними знаннями щодо осмислення власних дій та 

самооцінювання своєї життєдіяльності – вироблення фундаментального 

механізму самопізнання, самоосмислення та використання у рефлексивній, 

інтелектуально-особистісній діяльності суб’єктів освітньої, освітньо-

професійної й наукової діяльності, достойних для наслідування. 

Системне вивчення ролі рефлексії в структурі творчого мислення дало 

можливість дійти висновку, що різноплановість мисленнєвого процесу не 

що інше, як збалансований рух думки, перебіг якої здійснюється за 

ієрархічно організованими рівнями: особистісному, рефлексивному, 

предметному, операціональному. За експериментальної реалізації цієї 

концептуальної моделі мислення як узагальненого й опосередкованого 

відображення дійсності, що пізнається, виявлені феномени інтенсифікації 

рефлексії перед неочікуваним інсайтом та її домінування серед решти 

рівневих компонентів мислення у процесі успішного вирішення 

суб’єктивно складних задач (В. Зарецький та ін.). 

Аналіз цих фактів дав нам можливість визнати провідну роль 

рефлексії в дієвому розвитку та реалізації особистісної адаптивності й 

критичності мислення. Останнє дало можливість переосмислювати 

проблему критеріїв і показників відмінності й схожості репродуктивного та 

продуктивного мислення та діяльності щодо пропорцій співвідношення у 

структурі цих видів мислення і діяльності власного копіювального чи 

новоутворювального привнесення як результату особистісної рефлексії, яка 

спричиняє утворення нового образу «Я-суб’єкт, діяч, творець». Цьому 

сприяє не лише креативна, а й критична рефлексія як переосмислення 

людиною ставлень до предметно-соціального світу. 

У результаті формування стосунків суб’єкта навчання з іншими та 

активного пошуку нових «Я-образів» у ході адаптації, що відповідають, з 

одного боку, сучасним вимогам і нормам поведінки, а з іншого – 

накопичення більш сучасних, адекватних знань й адаптивного досвіду 

втілюються у конкретні дії типу «Я-фізичне тіло», «Я-біологічний 

організм», «Я-соціальне створіння», «Я-суб’єкт діяльності» або в їх 

інтегративну, неповторну цілісність, в процесі чого виробляється 

рефлексивно-адаптивний механізм творчої реалізації нового, більш 

адаптованого «Я-образу», критично-креативно-мислячої, здатної до 

саморозвитку особистості адапта на новому етапі його рефлексивно-

адаптивного становлення, формування та розвитку досвіду педагогічної 

взаємодії викладача й студентів у процесі навчання професії вчителя. 
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Щоб глибше проникнути в гіпотезу про системотворчу й 
супроводжуючу функцію рефлексії в цілісному процесі включення різних 
сфер психіки у розвиткову й саморозвиткову діяльність особистості, 
звернемося до неї як ефективного способу вирішення проблемно-
конфліктних ситуацій, що періодично виникають у професійній діяльності 
людини і які знижують самооцінку результатів власної діяльності. А відтак, 
стають іноді тупіковими в їх отриманні в ситуаціях застосування 
традиційних, регресивно-репродуктивних способів реалізації «Я-
особистість». За умов зовнішнього стимулювання, пошуку вирішення 
проблемно-конфліктної ситуації, сприйняття її як значимої для 
рефлексивної активності, спрямованої на виявлення проблемно-
конфліктної суперечності, мобілізацію творчих можливостей особистісної й 
інтектуальної рефлексії, наявного досвіду та впевненості у розв’язуваність 
проблемних задач і ситуацій, можуть стати важливими соціальними 
факторами і психологічними чинниками активізації особистісно-
інтелектуальної рефлексії як базової для підвищення продуктивності її 
впливу на розвиток творчого потенціалу і саморозвиток особистості 
майбутнього й працюючого педагога. 

Механізмом цілісного розвитку різних сфер психіки особистості 
педагога має виступати комплекс психолого-педагогічного впливу 
рефлексії на самоорганізацію й мобілізацію основних особистісно-
інтелектуальних ресурсів. Наявність останніх здатна забезпечувати 
можливість самостійно (обов’язково за умови в міру посильної для 
індивідуума проблемної ситуації) будувати, моделювати власні дії, 
коректовані та контрольовані викладачем, звертатись до набутого досвіду з 
адаптивності переборення труднощів, вирішення проблемних задач і вибору 
способу продуктивної діяльності з привнесенням до нього елементів 
раціональності та новизни. Саме така здатність людини є притаманною 
інтелектуальній рефлексії, на базі якої формується вміння (за умов 
системного тренінгу) до дискредитації відомих до цього варіантів виходу із 
критичних ситуацій, а відтак і можливого віднайдення альтернативних 
рішень. Головним за цього є не стільки віднайдення рішення, скільки 
передбачення нового образу «Я-суб’єкт», який виступає основою 
об’єктивного відображення людиною уявлень про себе, що і стимулює її, за 
будь-яких обставин, до досягнення мети творчого пошуку, що з часом стає 
її характером. За такого стану «Я», наперекір своєму свідомому 
конфліктному стану психіки, дякуючи особистісно-інтелектуальній 
рефлексії, як структуровано-функціональній цілісності, завдяки внутрішній 
і зовнішній мовленнєвій діяльності формується у людини цілісна 
особистісно-інтелектуальна, фахово спрямована компетентність. 

Логічно вибудована спроба розкрити провідну роль рефлексії в 
особистісно-інтелектуальному розвитку людини, її системотворчу, 
інтегративно-адаптивну функцію у структурі процесу професійної 
підготовки вчителя може вважатись продуктивною після її перевірки в 
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спеціально організованому експерименті. Його результатом має стати 
доведення наскрізного, інтегративного впливу рефлексії (від мети до 
результату) на формування особистісно-інтелектуальної цілісності «Я-
вчитель», здатного продуктивно адаптуватись до власних конфліктних 
станів, що спричиняються необхідністю вирішення проблемно-
суперечливих задач і викликають внутрішню потребу і впевненість в 
успішному їх розв’язуванні завдяки рефлексивному, багатофункціональному 
сприянню формування механізму організації продуктивного мислення.  

За цього ми виходимо з того, що саме проблемно-конфліктні ситуації 

виступають передумовою успішного формування рефлексивних способів 

здійснення «Я», здатного «виходити за межі себе» за рахунок мобілізації як 

його особистісних, так і інтелектуальних ресурсів. Така можливість творити 

виявляється у спілкуванні, а реалізується у процесі власної діяльності 

засобами самостійно здійснюваних рефлексивних зусиль з переосмисленням 

й перетворенням проблемно-конфліктних соціальних, когнітивних та 

дидактичних ситуацій у проблемні задачі, що за певних умов можуть стати 

доступними для їх розв’язання більшістю студентів ВНЗ – майбутніх 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України. 

З усього тут представленого можна дійти висновку про провідну, 

системотворчу роль оцінно-рефлексивної сфери мислення особистості в 

адаптивних та пристосувальних процесах освіти, навчання студентів 

професії вчителя. 
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Олександр Бондаренко 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ПАТРІОТИЗМУ УЧНІВ ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЇВ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (8 КЛАС) (НА ПРИКЛАДІ 

ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ 

ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТ.» 

 

У статті аналізуються теоретико-практичні аспекти проблеми 

формування патріотизму учнів військових ліцеїв у процесі навчання історії 

України (8 клас) (на прикладі вивчення теми «Початок національно-

визвольної війни українського народу середини XVII ст.» Визначено 

оптимальні варіанти ефективності морального виховання молоді у процесі 

навчання історії України. Встановлено, що одним із головних завдань 

викладача історії є використання системи організаційних форм навчання, 

яка передбачає застосування системи різних типів уроків, засобів, методів 

і прийомів формування патріотизму, зокрема використання методів 

генеалогічного аналізу, способів розкриття потенціалу духовно-творчих 

здібностей учнів військових ліцеїв.  

Ключові слова: формування патріотизму, учні військових ліцеїв, 

навчання історії України, генеалогічний аналіз, системний аналіз, 

національна ідентичність. 

 

В статьи анализируются теоретико-практические аспекты 

проблемы формирования патриотизма учащихся военных лицеев в процессе 

обучения истории Украины (8 класс) (на примере изучения темы «Начало 

национально-освободительной войны украинского народа середины XVII в.» 

Определены оптимальные варианты эффективности нравственного 

воспитания молодежи в процессе обучения истории Украины. 

Установлено, что одной из главных задач учителя истории является 

использование системы организационных форм обучения, которая 

предусматривает применение системы различных типов уроков, средств, 

методов и приемов формирования патриотизма, в частности 

использование методов генеалогического анализа, способов раскрытия 

потенциала духовнотворческих способностей учащихся военных лицеев.  

Ключевые слова: формирование патриотизма, ученики военных 

лицеев, обучение истории Украины, генеалогический анализ, системный 

анализ, национальная идентичность. 

 

The article analyzes the theoretical and practical aspects of the problem of 

the formation of patriotism of pupils of military lyceums in the process of teaching 

the history of Ukraine (grade 8) (on the example of studying the theme «The 
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Beginning of the War of Liberation of the Ukrainian People of the Mid-17th 

Century»). Optimal variants for the effectiveness of moral education of youth in 

the process of teaching history of Ukraine were identified. It is established that 

one of the main tasks of the history teacher is the use of system of organizational 

forms of teaching, which provides for the application of a system of different types 

of lessons, means and methods of patriotism forming, in particular, the use of 

methods of genealogical analysis, ways to disclose the potential of the spiritually 

creative abilities of pupils of military lyceums. It was summarized that the 

methodology of teaching the history of Ukraine should be aimed not only at 

understanding the past and the present, but also in shaping sense of stability and 

confidence in its future and at a positive assessment of its own national identity. 

Key words: the formation of patriotism, pupils of military lyceums, teaching 

the history of Ukraine, genealogical analysis, system analysis, national identity.  

 

Історичний виклик становленню і розвитку громадянського 

суспільства в умовах гібридної агресії щодо України вимагає, зокрема, 

переосмислення методики формування патріотизму учнів військових ліцеїв 

в процесі навчання історії України. В даних умовах, ефективним 

інструментом виховання національної самосвідомості виступає модульний 

генеалогічний аналіз історико-культурної спадщини України, який дає 

можливість вивчити у цілісності неперервність становлення історико-

генетичних традицій видатних патріотів українського народу. 

Взаємозв’язок і взаємодія частин цілого є важливим методологічним 

принципом нашого науково-методичного дослідження, а представлені 

засоби розглядаються нами в якості оптимальних умов формування 

патріотизму. 

Аналізуючи сутність наукових досліджень з даної проблематики, 

варто зазначити, що в цілому питанню розробки методики формування 

патріотизму учнів військових ліцеїв присвячено порівняно небагато 

досліджень. Дотичними за змістом є праці О. Стьопіної (мистецтво), 

В. Коваля (музеї), О. Гевко, С. Рашидової (культурно-історичні традиції), 

Ю. Красильника (українська етнопедагогіка), В. Дзюби, О. Абрамчука 

(соціально-гумантірані дисципліни). Щодо наукових студіювань, 

безпосередньо присвячених дослідженню методики, засобів, певних 

технологій патріотичного виховання курсантів вищих ВНЗО України 

необхідно виділити роботи Т. Ісаєнко [3], В. Ряшка [5], В. Ортинського [4], 

В. Футулуйчука (займався дослідженням військово-патріотичного 

виховання та вишколу в Галицькій армій 1918‒1920 pp.) [8], а також 

С. Черепанової, сфера наукових інтересів якої стосується актуалізації 

цінності національної культури, форм збереження історичної та родової 

пам’яті, теоретичних аспектів генеалогії та методів дослідження родоводу в 

контексті стратегії філософії освіти, особливо соціокультурних знань [9]. Не 

применшуючи значення робіт вищезазначених авторів, необхідно зробити 
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наголос на недостатньому приділенню уваги щодо вивчення конкретної 

методики формування патріотизму учнів військових ліцеїв у процесі 

навчання історії України. 

Метою статті є аналіз теоретико-практичних аспектів проблеми 

формування патріотизму учнів військових ліцеїв у процесі навчання історії 

України (8 клас) (на прикладі вивчення теми «Початок національно-

визвольної війни українського народу середини XVII ст.» та впровадження 

оптимальних варіантів ефективності морально-патріотичного виховання 

молоді у процесі навчання історії України, зокрема, модулів «образ ‒ аналіз ‒ 

діяльність», «родовід ‒ націотворення ‒ Україна»; «рід ‒ покоління ‒ 

особистість», «рід ‒ сім’я ‒ нація». 

Історичний розвиток українського народу є наслідком взаємодії 

багатьох поколінь. Ґенеза понять «рід» ‒ «плем’я» ‒ «покоління» ‒ «нація» 

відображає історичні зміни світоглядних уявлень людини, збереження 

єдності і розвитку соціокультурних традицій, захист національного коду від 

зовнішніх та внутрішніх загроз. 

Генеалогія (дав.-гр. γενεαλογία ‒ «родовід», дослівно ‒ «сім’я», 

«знання» ‒ «наука») ‒ історична наука, що вивчає історію сімей, родів, їх 

відстеження. Дослідники родоводу використовують методи усного 

опитування, генетичного аналізу, історичні записи для отримання 

інформації про сім’ю та демонстрації  спорідненості її родовід та родоводу 

її членів [1, с. 393‒412].  

Стосовно нашого науково-методичного дослідження ми 

використовували наступні теоретико-методологічні принципи: 

– системно-цілісний підхід (взаємозв’язок і взаємодія частин у 

цілому, вплив цілого на взаємодію частин, зокрема генеалогії як системи та 

її елементів); 

– трансдисциплінарний підхід ‒ вивчення родоводу на основі 

декількох галузей знань наук; 

– духовно-моральний і національно-патріотичний сенс генеалогії; 

– тяглість культурних, історико-генетичних, патріотичних традицій 

українського народу. 

У межах системно-цілісного підходу розглядається системне ціле «рід – 

покоління ‒ особистість», «рід ‒ сім’я ‒ нація», «родовід ‒ націотворення ‒ 

Україна», що становлять, зокрема, полікультурну взаємодію універсального 

й індивідуального, загального (загальнолюдські цінності), особливого 

(національні цінності) й окремого (особистісні цінності) [5, с. 358 ]. 

Початки філософської генеалогії закладав відомий філософ та 

енциклопедист Павло Флоренський. Він попереджав про приреченість 

бездуховного шляху культури, оскільки «культ людини, не обмеженої в 

діяльності й правах вищими цінностями, незмінно призводить до культу 

крайнього індивідуалізму, відірваного від життя знання, у галузі 

господарства ‒ до культу хижацтва, у галузі політики – до культу особи» [6, с. 9]. 
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Для розуміння цілісної людини важливе значення має перехід від 

родичів ‒ до роду, коли лінії часу постійно розходяться, а багатозвʼязність 

простору зростає. Коли йдеться про генеалогічне дерево, то рід ‒ це дійсно 

дерево, і він дійсно галузиться. Життєве призначення кожного полягає у 

тому, щоб пізнати будову та форму свого роду, його завдання, закон росту, 

критичні точки, співвідношення окремих гілок і їх окремі завдання, а відтак ‒ 

збагнути власну місію в історії роду і власне завдання, не індивідуальне, 

визначене для себе, а своє ‒ як представника роду, роду як вищого цілого. 

Від роду як цілісності порівняно легко перейти до племені, народу, держави, 

раси і, нарешті, до цілісного людства [7]. 

П. Флоренський також проаналізував філософське і виховне значення 

Роду, зазначаючи, що родове самопізнання передбачає цілепокладання і 

зусилля волі. Необхідність генеалогії головно зумовлює моральна заповідь 

шанувати батьків. Генеалогічні дослідження дають змогу виявити 

взаємодію роду й особистості, усвідомити обов’язок перед предками, 

батьками, почуття зв’язку з родом. У такий спосіб людина отримує точку 

опори, вона здатна пізнати своє місце у світі, відчувати за собою минуле, 

культуру, рід, родину, адже в кого немає роду ‒ в того немає ні Батьківщини, 

ні народу. Без генеалогії немає патріотизму. Чим більше виявлено звʼязків, 

тим краще душа вростає в минуле, тим більш культурною є особистість [7]. 

Таким чином, використовуючи філософсько-педагогічні надбання, 

проілюструємо теоретико-методичний зміст формуючого експерименту на 

прикладі вивчення теми «Передумови та початок національно-визвольної 

війни». 

Мета уроку: 

– розкрити причини та передумови національно-визвольної війни, 

висвітлити роль патріотизму Б. Хмельницького ‒ видатного українського 

державного, політичного й військового діяча у розгортанні національно-

визвольної війни, показати хід воєнних дій у 1648 р., підкреслити значення 

перших перемог; 

– розвивати вміння аналізувати історичні явища, виховувати 

почуття гордості за свій народ; повагу до історичних постатей ‒ 

Б. Хмельницького, М. Кривоноса, І. Богуна; досліджувати родовід; 

шанувати предків, примножувати духовність і патріотизм до «роду ‒ сім’ї ‒ 

нації»; до «роду – покоління ‒ особистості»; формувати гуманістичні 

цінності; універсальні ідеї діалогової свідомості в умовах протистояння і 

невідворотності антагоністичних конфліктів та війн. 

Обладнання: карта «Українські землі у ХVII ст.», картосхеми та 

ілюстрації підручника [2, с. 111‒133]; таблиця № 19 «Національно-

визвольна війна українського народу 1648‒1657 рр.»; документи. 

Ключові поняття: національно-визвольна війна; національна ідея; 

родовід – націотворення ‒ Україна; рід ‒ покоління ‒ особистість, рід ‒ сім’я ‒ 

нація. 
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Ключові дати: 25.01 (4.02) 1648 р. ‒ оволодіння Запорізькою Січчю 

Б. Хмельницьким, початок національно-визвольної війни; 19.04 (29. 04) ‒ 

6.05 (16. 05) 1648 р. ‒ перемога під Жовтими Водами; 15.05 ‒ 16.05 (25.05 ‒ 

26.05) 1648 р. Корсунська битва. 

Організація підготовки до уроку 

І етап 

Актуалізація і корекція опорних знань: 

– Назвіть основні причини козацько-селянських повстань 

наприкінці ХVІ ‒ у 20‒30-і рр. ХVII ст.; 

– Яке значення мали ці повстання ? 

– Які верстви населення брали участь у повстаннях ? 

– Поясніть поняття: козацько-селянське повстання, козацько-

селянська війна, рід – покоління ‒ особистість, рід – нація ‒ Україна, рід ‒ 

сім’я ‒ нація. В чому між ними різниця? 

II етап 

Повідомлення теми, мети, завдань. 

План: 

– Причини та передумови національно-визвольної війни українського 

народу. 

– Б. Хмельницький – людина і політик, патріот 

– Битва на Жовтих Водах та під Корсунем. 

Проблемне завдання: 

– Чи випадковим було те, що національно-визвольна війна в Україні 

спалахнула в середині ХVII століття ? 

III етап 

Сприймання та усвідомлення. 

Перше питання плану. Причини та передумови національно-

визвольної війни. 

– Прочитавши текст документів (інформаційно-аналітичний матеріал 

№ 1), самостійно сформулюйте й запишіть в зошит причини війни. 

Інформаційно-аналітичний матеріал №1. Модуль «образ-аналіз-

діяльність». 

Архівний документ: «Ординація війська запорізького реєстрового» 

(1638 р.) [10] 

Оскільки козацька сваволя так розгнуздалася, що для приборкання її 

довелося рушити наші війська і битися з козаками, і з благосповіння бога як 

володаря всіх воєн розгромити і уразити їх, відвернувши цим страшну 

небезпеку від Речі Посполитої, ‒ тому на вічні часи позбавляємо козаків 

старшинства, всяких старовинних судових установ, права, доходів та 

інших відзнак, набутих ними за вірні послуги від наших предків і тепер 

внаслідок заколотів утрачених, і бажаємо тих, кого в живих зберегло 

воєнне щастя, мати в стані простого народу, оберненого в хлопів. 

Реєстровим же козакам, число яких Річ Посполита визначила на своїй 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 171 

службі тільки 6000 і які смирились перед нами і Річчю Посполитою, ми 

встановлюємо таку військову організацію, згідно з постановою цього 

сейму, На місце старшого, який більше не буде (вибиратись) з- посеред 

козаків, ми будемо ставити старшого комісара, від сейму до сейму, за 

рекомендацією гетьманів, людину, яка була б народжена  в шляхетському 

стані підтримувала б у війську лад, запобігала о усяким бунтам, була б 

справедлива до вбогих людей і з розпорядження  гетьмана приходила б у 

той час і на призначене місце, де потребуватиме Річ Посполита... 

Цьому комісарові мусять коритися осавули, полковники, сотники, як 

і все військо, всі вони, також полковники з комісаром, мусять залежати від 

гетьмана, більше того: і осавулами мусять бути шляхтичі, досвідчені в 

лицарському ремеслі, випробуваної доблесті і віри. Сотники і отамани 

можуть обиратися з самих козаків, добре заслужених перед нами і Річчю 

Посполитою, і людей лицарських. Резиденція комісара мусить бути в 

Трахтемирові як у центральному пункті... 

Полки з своїми полковниками повинні ходити по черзі на Запорожжя 

для охорони тих місць і щоб перешкодити татарським переходам через 

Дніпро. Треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не ховалась на 

островах і звідти не чинила б походів на море. Разом з там жоден козак не 

повинен наважуватись ходити на Запорожжя без паспорта комісара: 

спійманий комендантом козацьким, він підлягає смертній карі. 

При виході українського війська в поле повинен також одночасно 

виходити і комісар з двома полками за межі волості, особливо коли немає 

виняткової небезпеки, і там, розташувавшись коло Чорного шляху, чинити 

опір татарським роз’їздам. У разі великої небезпеки він мусить з’єднати 

все військо і піти з ним туди, куди направить його гетьманський наказ... 

Призначаємо також іменем нашим і Речі Посполитої комісарів для 

визначення осідлості козаків, якою повинні користуватися козаки на вічні 

часи з тим, щоб не було щорічних приписок на шкоду Речі Посполитій і 

зменшення доходів з наших маєтків. 

Козаки реєстрові ніким не повніші бути обтяжені як щодо земель, 

так і особисто. 

Модуль «образ – аналіз – діяльність «історичного джерела: 

«Скарга козаків Варшавському сейму (1648 р.)» [11] 

1. Їх милості пани-державці поводяться з нами, людьми 

лицарськими, гірше нім з невільниками. 

2. Хутори, луги, млини і все, що їм подобається в домах козаків, 

забирають силою, мучать, убивають, 

3. Беруть десятину з бджіл і поволовщину. 

4. Старих козаків, жінок і батьків їхніх, хоч би син і був на службі, 

обкладають чиншем, як і піших хлопів 

5. Козацьких жінок одразу по смерті козаків примушують без 

милості працювати нарівні з міщанами. 
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6. Пани полковники не захищають, а ще й допомагають чинити нам 

кривди, а речі наші й майно, під виглядом торгу, забирають за половину 

ціни. 

7. Жовнірська челядь забирає в козаків волів, худобу і всяке добро. 

8. На Запоріжжі і на Дніпрі не дають промишляти ні звіра, ні рибу 

ловити, а з кожного козака беруть по лисиці, а якщо не зловить лисиці, то 

за лисицю відбирають самопали. Панам полковникам підводи даємо або 

замість підвід платимо грішми... 

9. 3 усякої нагоди відразу ув’язнюють козака, і де чують хабара ‒ не 

випустять, доки не дасть доброго викупу, примушують робити, що 

схочуть. 

Інформаційно-аналітичний матеріал № 3. Модуль «образ – аналіз ‒ 

діяльність». Гійом Левассер де Боплан про становище українських селян, 

звичаї, заняття і військове мистецтво козаків [12]. 

Тутешні селяни заслуговують на співчуття. Вони мусять працювати 

власноручно і зі своїми кіньми три дні на тиждень на користь свого пана, 

а також сплачувати йому залежно від наділу, який тримають, певну 

кількість буассо зерна, багато каплунів, курей, гусей і курчат перед 

Великоднем, Трійцею і Різдвом. Крім того, (повинні) возити дрова для-

потреб свого пана та виконувати тисячі інших повинностей, яких би й не 

повинні були робити, не кажучи про гроші і, яких пани від них вимагають, а 

також (забирають) десятину з баранів, свиней, меду, всіляких плодів, а 

також третього року – третього вола. Одним словом, селяни змушені 

віддавати своїм панам усе, чого ті захочуть, так що немає нічого дивного, 

коли ці нещасні ніколи нічого не відкладають для себе, перебуваючи у таких 

тяжких умовах залежності. Але і це не найважливіше, оскільки пани 

мають необмежену впаду не тільки над їхнім майном, а й над їхнім 

життям; ось яка велика свобода польської шляхти (яка живе неначе в раю, 

а селяни ніби перебувають у чистилищі). Тому коли ці бідні селяни 

потрапляють у певну залежність від злих панів, то опиняються у ще 

жалюгіднішому становищі, ніж каторжани на галерах. Таке рабство й 

призводить до того, що багато хто тікає, а найвідважніші з та 

подаються на Запоріжжя.. 

Інформаційно-аналітичний матеріал № 4. Модуль «образ – аналіз ‒ 

діяльність». Аналіз історичної інформації «Становище козацтва 

напередодні Визвольної війни» [13]. 

Початок і причина війни Хмельницького є виключно в переслідуванні 

поляками православ’я і обтяженні козаків, бо ж тоді їх, не бажаючих 

панщини робити, до чого не звикли були, на службу в замках повернуто... і 

в містах до чищення коней і догляду за ними старости держали, у дворах 

груби, тобто печі, палити, псів чистити і доглядати, подвір’я замітати і 

до інших незносних робіт приставляли. Ну а ті, що були козаками 

реєстровими, то над ними шляхта панове полковники від гетьмана 
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коронного понасилані були, які про їхні вольності ніскільки не дбаючи, як 

тільки могли зневажали їх і втихомирювали; плату, яка визначена була від 

короля його милості Речі Посполитої по золотих тридцять на рік вони собі 

забирали, з сотниками ділячись; бо сотників не козаки обирали і 

наставляли, але полковники, кого хотіли, з своєї руки, щоб вони до них 

зичливими були. А також і полковники козаків до всякої домашньої 

незвичної роботи приставляли; якщо ж який-небудь козак, вийшовши в 

степи, достане в татар коня доброго, то його в нього віднімуть; із 

Запоріжжя через дикі поля... посилає козака бідного в міста, кому 

подарунок шлючи, якому-небудь панові, не жаліючи козака, хоч би він і 

загинути мав, що не трудно було тоді від татар. 

Інформаційно-аналітичний матеріал № 5. Модуль «образ – аналіз ‒ 

діяльність». Аналіз історичної інформації «Національно-релігійне 

гноблення в Україні» [14]. 

У великих містах церкви запечатані, церковні маєтки зруйновані, у 

монастирях замість монахів тримають худобу. Перейдемо до князівства 

Литовського: там у прикордонних з боку Москви містах робиться те ще. 

У Могильові і Орші церкви запечатані, попи розігнані. У Пінську зроблено 

те саме. З монастиря Лещшіського зробили корчму... 

Придивись ще до образ і нечуваного гноблення ‒ хіба не гноблення 

народу нашого руського те, що, крім інших міст, робиться у Львові.1 Хто 

додержує грецької віри і не перейшов в унію, той не може проживати в 

місті, міряти ліктем і квартою і бути прийнятим у цех; не дозволяється 

проводжати за церковнім обрядом тіло номерного жителям міста і 

відкрито приходити до хворого з тайнами божими. Знову ж ‒ хіба не 

гноблення у Вільні, при тому нечуване: коли хочуть тіло померлого поза 

замком проводжати через замкову браму... то вони цю браму зачиняють і 

тіло доводиться проносити через іншу браму, яка служить для вивозу 

міських нечистот; бідняки не можуть добути чистої води, через це 

виникають великі позови... бо всякій халупі дозволяють мати трубу дня 

води, а велика площа (частина міста) і багато будинків не мають і жодної 

труби, хоч відомо, що вона була і сліди її є. 

Крім того, монахів, які не пристали до унії, уніати хапають по 

Новогрудку і по інших містах, роздягають на вільному шляху і 

заарештовують... 

З невинних людей незаконно стягають грошові суми. Коротко 

сказати: давно вже великі и нечувані утиски терпить наш руський народ 

як у Короні, так і у Великому князівстві Литовському. 

Наведіть факти з документів (інформаційно-аналітичний матеріал  

№ 1), що свідчать про наявність цих причин: 

– Які були важливі передумови національно-визвольної війни ? 

– Перетворення козацтва на провідну патріотичну силу 

українського суспільства;  
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– Козацько-селянські повстання кінця ХVІ ‒ 20‒30-х рр. ХVІІ ст.; 

– Формування патріотизму і націотворення; 

– Послаблення королівської влади, відцентрові тенденції у Польщі. 

IV етап 

Друге питання плану. Використання модуля №6 «рід – покоління ‒ 

особистість». Б. Хмельницький ‒ людина, політик, патріот. 

Вислухавши розповіді своїх товаришів, які заздалегідь отримали 

завдання підготувати повідомлення, визначте фактори, що сприяли 

формуванню Богдана Хмельницького як полководця,  політика, патріота. 

Запишіть їх в зошити по ходу розповіді. 

Дослідження родоводу по біографічним даним Б. Хмельницького: 

– успадкував від батьків гордість, розум, непокірність; 

– добра освіта; 

– служба в козацькому війську, участь у походах проти турків і татар; 

– перебування в полоні; 

– участь у повстаннях під проводом М. Жмайла, Г. Федоровича, 

І. Павлюка; 

– займав посаду генерального писаря, чигиринського сотника; 

– участь у переговорах з французькими послами, поляками; 

– брав участь в облозі Дюнкерка в ході Тридцятилітньої війни па 

чолі 2 тис. козаків; 

– постраждав від польської сваволі. 

Користуючись текстом документа (інформаційно-аналітичний 

матеріал № 7), визначте, які найважливіші риси Б. Хмельницького відзначив 

венеціанський посол Віміна ? 

Інформаційно-аналітичний матеріал №7. Модуль «образ – аналіз ‒ 

діяльність». 

Венеціанський посол А. Віміна про Богдана Хмельницького 

«Росту він скорше високого, ніж середнього, широкий в костях і 

міцної будови. Його мова й спосіб правління вказують, що він володіє 

розсудливою думкою і проникливим розумом. У поведінці він мʼягкий і 

простий, і цим з’єднує собі любов вояків, але, з другого боку, він тримає їх у 

дисципліні гострими вимінами. Усім, хто входить до його кімнати, він 

простягає руку І всіх просити сідати, якщо це козаки«. Далі посол вкачує, 

що світлиця гетьмана навмисне уряджена просто, «щоб пам’ятати про 

своє становище і не захопитися духом черезмірної гордості «Отже в 

кімнаті нема розкоші ‒ «в світлиці стоять лише прості дерев’яні лавки, що 

покриті шкіряними подушками... Дамаський полог протягнутий перед 

невеликим ліжком гетьмана; у голові його висить лук і шабля«. Стіл 

відзначається невеликою розкішшю і не видко іншого срібла крім ложок і 

чарок» [15]. 

V етап 
Третє питання плану. Битва на Жовтих водах та під Корсунем. 
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Прослухавши розповідь військового історика про хід битви на 

Жовтих водах, підготуйте своїм товаришам кілька запитань. 

Очікувані результати. Учні звертають увагу на: причини перемоги 

повсталих ‒ організованість, дисциплінованість, патріотизм, національна 

ідея державотворення, стратегічний й тактичний рівень військового 

мистецтва Б. Хмельницького? Вимушена необхідність союзу з Іслам-

Гіреєм; наслідки перемоги. 

Прослухавши діалог кількох «учасників» битви під Корсунем, 

спробуйте визначити причини та наслідки битви. 

Очікувані результати. При визначенні наслідків учні військових 

ліцеїв називають: 

– знищення польської окупаційної армії; звільнення Лівобережжя 

від польської влади; перехід війни на Правобережжя; переростання 

повстання в загальнонародну війну тощо. 

VІ етап 
Узагальнення і систематизація 

– Чим події 1648 року відрізаються від козацько-селянських 

повстань? 

Робота над проблемним завданням: Чи випадковим було те, що 

Національно-визвольна війна в Україні спалахнула саме в середині XVII ст. 

Очікувані результати: як правило, шлях до розв’язання проблем учні 

знаходять через розкриття причин (вони робили Національно-визвольну 

війну необхідною) та передумов (вони робили Національно-визвольну війну 

можливою). Вчитель може звернути увагу на: ‒ формування нової 

національно-патріотичної еліти; європейські події: Тридцятилітня війна 

(адже в ході війни в Україні значну роль відігравало релігійне протистояння 

католицизм ‒ православ’я); революція в Англії (адже в Україні теж по суті 

формувався новий соціально-економічний лад). 

VII етап 
Підведення підсумків. Заключне слово. 

Домашнє завдання 

Розпочати заповнення таблиці «Основні події національно-визвольної 

війни». 

Доручити учням військового ліцею підготувати повідомлення про 

Пилявецьку, Зборівську битви, про родовід Б. Хмельницького, 

М. Кривоноса та І. Богуна на основі використання методів генеалогічних 

досліджень: історико-інформаційного, біографічного; аналіз і порівняння 

зібраних даних. 

Підготувати групою учнів військових ліцеїв доповідь: дослідження 

родоводу ‒ націотворення України як форми духовнотворчого освоєння 

результатів історичних явищ, подій, засобів досягнення, предметів 

культуро-творчої, суспільно-історичної діяльності народу. 

Таким чином, смисловим фундаментом національної ідентичності та 
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основою колективної самосвідомості є навчання змісту історії України, 

елементи якої ‒ факти, події, символи (в т.ч. історичні постаті), традиції, 

норми виконують функцію трансляції соціокультурного досвіду поколінь, є 

засадами для діалогічних відносин та універсальною умовою для буття 

нації. Таким чином, вивчення змісту історії України є формою творчого 

опанування результатів суспільно-історичної діяльності народу.  

Застосування в нашому науково-методичному дослідженні теоретико-

методологічних принципів: системно-цілісного, трансдисциплінарного 

підходів, духовно-морального і національно-патріотичного сенсу генеалогії; 

принципу тяглості культурних, історико-генетичних, патріотичних традицій 

українського народу дозволило визначити оптимальні варіанти ефективного 

морально-патріотичного виховання учнів військових ліцеїв у процесі 

навчання історії України, а засобами реалізації слугували розроблені нами 

дидактико-методичні модулі «образ – аналіз ‒ діяльність», «родовід – 

націотворення ‒ Україна»; «рід – покоління ‒ особистість», «рід ‒ сім’я ‒ 

нація», які дають змогу виявити фундаментальні для існування нації 

духовно-моральні цінності взаємодії роду й особистості, обов’язку щодо 

предків, батьків і нації. Виявлення культурно-генеалогічних звʼязків є 

головною засадою формування патріотично налаштованої духовно-

культурної особистості. 
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УДК 377.8 

Тетяна Грітченко, Олена Майданик 
 

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ 
 

У статті представлена авторська модель формування 
громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в 
педагогічному коледжі. Обґрунтована необхідність розробки зазначеної 
моделі. Наведено опис моделі формування громадянської компетентності 
майбутнього учителя початкової школи у педагогічному коледжі. 
Схарактеризовано структурні блоки, обґрунтовано педагогічні умови 
формування громадянської компетентності майбутніх учителів 
початкової школи в педагогічному коледжі. Представлено висновки щодо 
результативності впровадження моделі в освітній процес педагогічного 
коледжу. 

Ключові слова: модель, громадянська компетентність, майбутні 
учителі початкової школи, педагогічний коледж, модель формування 
громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи, 
структурні блоки моделі, цільовий блок, методологічний блок, змістово-
технологічний блок, діагностично-оцінний блок. 

 

В статье представлена авторская модель формирования 
гражданской компетентности будущих учителей начальной школы в 
педагогическом колледже. Обоснована необходимость разработки такой 
модели. Приведено описание модели формирования гражданской 
компетентности будущего учителя начальной школы в педагогическом 
колледже. Обоснованы педагогические условия формирования гражданской 
компетентности будущих учителей начальной школы в педагогическом 
колледже. Представлены выводы относительно результативности 
внедрения модели в образовательный процесс педагогического колледжа. 

Ключевые слова: модель, гражданская компетентность, будущие 
учителя начальной школы, педагогический колледж, модель формирования 
гражданской компетентности будущих учителей начальной школы, 
структурные блоки модели, целевой блок, методологический блок, 
содержательно-технологический блок, диагностико оценочный блок. 

 

The article presents the author’s model of the process of civic competence 
formation of future primary school teachers in the pedagogical college. The 
necessity of the indicated model development has been substantiated. The 
description of the model as a pedagogical system and its interconnected 
components are given. The structural blocks of the model of civic competence 
formation of future primary school teachers in the pedagogical college have been 
characterized. They are the following: target (goal, task); methodological 
(approaches, principles); content-technological (stages, content, organizational 
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learning forms, technologies); diagnostic and evaluation (criteria, indicators, 
levels, result). The pedagogical conditions of civic competence formation of future 
primary school teachers in the pedagogical college have been substantiated. The 
conclusions about the implementation effectiveness of the model of civic 
competence formation of future primary school teachers in the pedagogical 
college are presented. 

Key words: model, modeling, civic competence, future primary school 
teachers, pedagogical college, the model of civic competence formation of future 
primary school teachers, structural units of the model, target unit, methodological 
unit, content and technological unit, diagnostic and evaluation unit. 

 
Модернiзацiя професiйної пiдготовки вчителя початкової школи є 

невiд’ємним складником реформи системи вищої педагогiчної освiти 
країни. Це виявляється у вдосконаленнi змiсту освiти майбутнiх фахiвцiв, 
оптимiзацiї органiзацiйних структур, застосуванні ефективних форм i 
методiв навчальної роботи, якi б вiдповiдали сучасним вимогам до 
пiдготовки вчителя початкової школи у вищому навчальному закладі. 

Проте, вивчення стану проблеми пiдготовки майбутніх учителів 
початкової школи в педагогічному коледжі показало, що змiст пiдготовки 
таких фахiвців, побудований в основному на принципах функцiонального 
пiдходу з використанням репродуктивних методiв навчання, не сприяє 
формуванню у майбутніх учителів початкової школи громадянської 
компетентності в процесі вирішення педагогічних завдань. За результатами, 
здійсненого аналізу сучасного стану професійної підготовки зазначеного 
фахівця в педагогічному коледжі, нами виявлено: наявний низький рівень 
усвідомлення майбутніми педагогами необхідності формування 
громадянської компетентності; недостатнє застосування викладачами на 
заняттях інноваційних технологій навчання, які б сприяли накопиченню 
громадянських знань, умінь і здатностей; під час вивчення навчальних 
дисциплін не завжди враховується те, що становлення громадянської 
компетентності студентів безпосередньо пов’язано з формуванням у них 
основних громадянських цінностей; відсутність у змісті професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи й у навчальних планах 
цілеспрямованої системи формування громадянської компетентності, 
зокрема, відповідного навчального курсу, в якому професійні проблеми 
розглядатимуться із загальнолюдських і системно пов’язаних позицій. 
Виходячи з цих міркувань, нами була обґрунтована, розроблена та 
впроваджена в освiтнiй процес педагогічного коледжу модель формування 
громадянської компетентності вчителя початкової школи. 

Мета статті – теоретичний аналіз моделі формування громадянської 
компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному 
коледжі та характеристика компонентів, що її складають.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про значну кількість 
праць зарубіжних і вітчизняних науковців, предметом вивчення, яких є 
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проблема педагогічного моделювання. Зокрема: теорiї моделювання i 
прогнозування педагогічної діяльності присвячені праці I. Лернера, 
В. Садoвського, І. Сергеєва та ін.; системному пiдходу до вивчення 
педагогiчних явищ – І. Блауберга, Т. Ільїної, В. Краєвського та ін.; загально-
методологiчному пiдходу до розробки моделi фахiвця – О. Смірнoвої, 
Н. Тализiної, В. Шадрикoва та ін.; принципам розробки моделей 
професійної підготовки учителя початкової школи – Л. Коваль, 
Н. Кузьмiної, О. Отич та ін. 

Питання про те, якою повинна бути модель підготовки вчителя 
початкової школи на кожному етапі суспільного розвитку заслуговує 
особливої уваги i викликає численні дискусії. Зазначимо, що професійне 
становлення вчителя початкової школи відкриває шлях до формування у 
нього системи особистісно-значущих і громадянських цінностей, 
гуманітарних орієнтирів, професійних регулятивів; уявлень про цілі, зміст і 
сутність педагогічної діяльності.  

Моделювання процесу формування громадянської компетентності 
майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі охоплював: 
виявлення ключових положень досліджуваної проблеми; розробку системи 
базових понять; виокремлення й характеристика етапів та педагогічних 
умов реалізації відповідної підготовки на кожному з них; формулювання 
висновків щодо проектування змісту формування громадянської 
компетентності у підготовці майбутніх учителів початкової школи в 
педагогічному коледжі. Нами визначено структурні блоки моделі 
формування громадянської компетентності майбутнього учителя 
початкової школи в педагогічному коледжі: цільовий (мета; завдання); 
методологічний (підходи, принципи); змістово-технологічний (етапи, зміст, 
організаційні форми навчання, технології навчання); діагностично-оцінний 
(критерії, показники, рівні, результат) (Рис. 1). 

Цільовий блок передбачає окреслення основної мети – формування 
громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в 
педагогічному коледжі. Завданнями є: розвиток мотивації, особистісних та 
професійно значущих якостей, формування системи знань, педагогічних 
умінь і навичок щодо формування громадянської компетентності майбутніх 
учителів початкової школи. 

Методологічний блок репрезентує теоретичні й методологічні засади 
формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової 
школи, зокрема підходи і принципи. З’ясовано, що формування зазначеної 
якості належить до тих проблем, розроблення i розв’язання яких у сучасних 
умовах потребує реалізації компетентнісного, системного, дiяльнiсного, 
особистiсно орiєнтованого, аксіологічного та культурологічного 
методологічних пiдходів, а також загальнопедагогічних та специфічних 
(національної спрямованості, комплексності й міждисциплінарної 
інтегративності, демократизації в навчанні) принципів, що відображають 
особливості процесу формування громадянської компетентності майбутніх 
учителів початкової школи.  
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Рис. 1. Модель формування громадянської компетентності майбутніх учителів 

початкової школи в педагогічному коледжі 
 

Загальну методологічну основу формування громадянської 
компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному 
коледжі складає системний підхід, впровадженню якого присвячені праці 
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В. Афанасьєва, Ю. Бабанського, В. Беспалько, В. Краєвського, 
В. Сластьоніна, О. Тубельського та ін. На основі системного підходу у 
студентів формується уява про громадянську компетентність як цілісну 
громадянську якість особистості.  

Проаналізувавши науково-педагогічні джерела (Ш. Амонашвілі, 
І. Бех, О. Бондаревська, Н. Дерев’янко, О. Пєхота, С. Подмазін, В. Серіков, 
Л. Хоружа, І. Якиманська, М. Чобітько та ін.), ми визначили, що під 
особистісно орієнтованим підходом слід розуміти методологічну 
орієнтацію в педагогічній діяльності, що сприяє розвитку самопізнання, 
самосвідомості самореалізації та індивідуальності особистості майбутніх 
учителів початкової школи, використовуючи систему взаємопов’язаних 
понять, ідей і способів. Маємо переконання, що особистісно орієнтований 
підхід дозволяє будувати процес формування не тільки професійної, але й 
громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи з 
урахуванням індивідуальних особливостей і потреб кожного студента, 
адекватно до запитів суспільства.  

Сутність аксіологічного підходу до підготовки майбутніх педагогів 
полягає в орієнтації професійної освіти на формування у студентів системи 
загальнолюдських і професійних цінностей, що визначають їхнє ставлення 
до світу, до самого себе як людини і професіонала, до своєї діяльності, до 
оточуючих людей. Ціннісний (аксіологічний) аспект освіти розглядається 
вченими у трьох взаємопов’язаних блоках: як цінність державна – освіта 
залежить від державної освітньої політики; як цінність суспільна – адже 
моральний, інтелектуальний, економічний та культурний потенціал 
кожного суспільства складають основу громадянського суспільства; як 
особистісна цінність [2, с. 63].  

У нашому дослідженні пріоритетними є освітні (педагогічні) та 
виховні (громадянські) цінності, що дозволяють педагогу задовольнити свої 
матеріальні й духовні потреби та слугують орієнтиром його соціальної і 
професійної активності, спрямованої на досягнення суспільно значущих 
гуманістичних цілей.  

Становлення діяльнісного підходу в педагогіці пов’язано з розвитком 
теорії діяльності, що зародилася у психології (О. Леонтьєв, С. Рубінштейн). 
Його дослідженням в педагогіці займалися: П. Гальперин, Д. Давидов, 
Г. Костюк, Н. Тализіна, Г. Щедровицький та ін. Діяльнісний підхід 
спрямований на оволодіння видами людської діяльності – практичної, 
пізнавальної, ціннісно-орієнтовної, естетичної, тощо, а також на оволодіння 
власне навчальною діяльністю.  

Важливість діяльнісного підходу в нашому дослідженні визначається 
тим, що формування громадянської компетентності можливе тільки в 
діяльності. Будучи активним громадянином своєї держави, студент 
педагогічного коледжу – майбутній учитель початкової школи, розвиває в 
собі вміння критично мислити, відстоювати власну точку зору, обирати 
чітку громадянську позицію, аналізувати соціальні проблеми, приймати 
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самостійні рішення, знати і захищати свої громадянські права, виконувати 
свій громадянський обов’язок.  

Системоутворюючим фактором нашої моделі виступають принципи 
навчання – «певна система основних дидактичних вимог до навчання, 
дотримання яких забезпечує його ефективність» [1, с. 315].  

З метою реалізації моделі формування громадянської компетентності 
майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі нами були 
визначені як загальнопедагогічні (науковості, систематичності та 
послідовності, проблемності, зв’язку навчання з життям, свідомості й 
активності навчання, індивідуалізації навчання, співробітництва, 
гуманізму), так і специфічні (національної спрямованості, комплексності й 
міждисциплінарної інтегративності, демократизації у навчанні тощо) 
принципи навчання. Розглянемо специфічні принципи.  

Принцип гуманізму спрямовує освітній процес на пріоритетний 
розвиток загальнолюдських і професійних якостей майбутніх учителів 
початкової школи, орієнтований на вдосконалення та вільний творчий 
розвиток особистості в системі суспільних відносин.  

Принцип національної спрямованості передбачає формування у 
майбутніх учителів початкової школи національної самосвідомості і 
громадянськості, виховання любові до рідної землі, українського народу, 
шанобливого ставлення до його культури та культури інших народів, 
здатності брати участь у розбудові та захисті своєї держави.  

Принцип комплексності й міждисциплінарної інтегративності 
передбачає встановлення «тісної взаємодії та поєднання навчального й 
виховного процесів, зусиль найрізноманітніших інституцій – сім’ї, 
дошкільних закладів, школи, громадських спілок, дитячих, молодіжних, 
самодіяльних об’єднань, релігійних організацій, усіх причетних до 
виховання та самовиховання» [6, с. 28].  

Сутність принципу демократизації навчання складають духовно-
моральні цінності. Він передбачає усунення авторитарного стилю у 
навчанні, рівноправність усіх учасників педагогічної взаємодії, їхню 
взаємоповагу, переважаючу діалогічність цієї взаємодії, що викликає у 
студентів позитивну налаштованість до викладачів, однокурсників та 
освітнього процесу загалом, відкритість до сприйняття громадянських 
цінностей: щирості, доброти, милосердя, доброзичливості, глибокого 
усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини, її 
громадянською відповідальністю тощо.  

Змістово-технологічний блок пов’язаний з етапами (збагачувально-
змістовим, мотиваційно-перетворювальним, практично-діяльнісним, 
оцінювально-рефлексійним) педагогічного процесу, змістом, формами 
організації навчальної та позааудиторної діяльності, технологіями 
формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової 
школи в умовах педагогічного коледжу. 

Реалізація розробленої моделі відбувалася у чотири етапи: 
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збагачувально-змістовий, мотиваційно-перетворювальний, практично-
діяльнісний, оцінювально-рефлексивний.  

Першим елементом змістово-технологічного блоку є цикли 
навчальних дисциплін: гуманітарної та соціально-економічної і професійної 
та практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, що 
сприяють формуванню їхньої громадянської компетентності, а також 
навчальний курс «Основи формування громадянської компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи».  

У трансформації змісту навчання важлива роль належить формам 
організації навчання або видам навчальних занять, у ролі яких виступають 
стійкі способи організації педагогічного процесу. До основних видів  
навчальних занять у вищих навчальних закладах можемо віднести: лекції, 
семінарські і практичні заняття, педагогічну практику, самостійну роботу 
студентів, науково-дослідну роботу студентів, курсове та дипломне 
проектування.  

Наступним елементом нашої моделі є технології навчання. У науково-
педагогічній літературі технології навчання тлумачаться як проект певної 
педагогічної системи, що реалізується на практиці; змістова техніка 
реалізації навчально-виховного процесу; закономірна педагогічна 
діяльність, яка реалізує науково-обґрунтований проект навчально-
виховного процесу і має вищий рівень ефективності, надійності, 
гарантованого результату, ніж традиційні методики навчання і виховання 
[3, с. 345]. Спрогнозовано, що реалізації моделі формування громадянської 
компетентності майбутніх учителів початкової школи забезпечать такі 
інноваційні технології: проблемного, інтерактивного, проектного навчання, 
мультимедійні, розвитку критичного мислення. 

Діагностично-оцінний блок охоплює критерії (мотиваційно-
ціннісний, знаннєво-інформаційний, організаційно-діяльнісний, суб’єктно-
оцінювальний), їх показники та рівні (високий, середній, низький) 
сформованості громадянської компетентності майбутніх учителів 
початкової школи, а також прогнозований результат дослідження 
(позитивна динаміка сформованості громадянської компетентності у 
майбутніх учителів початкової школи). 

Аналіз науково-методичної літератури та освітньої практики дав 
змогу виявити та обґрунтувати педагогічні умови формування громадянської 
компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі. 

Необхідність упровадження першої педагогічної умови – 
удосконалення змістового забезпечення процесу формування громадянської 
компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному 
коледжі, – зумовлена тим, що в такого типу вищих навчальних закладах під 
час вивчення дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки, а також професійної та практичної підготовки недостатньо 
уваги звертається на формування громадянської компетентності майбутніх 
учителів початкової школи. Як наслідок, освітній процес педагогічного 
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коледжу не зорієнтований на формування громадянських умінь у майбутніх 
учителів початкової школи. Крім того, оволодіння названими уміннями під 
час аудиторних занять та педагогічної практики здійснюється студентами 
на iнтуїтивно-емпiричному рiвнi, без усвідомлення суті й складності 
процесу формування громадянської компетентності i його значення в 
навчально-виховному процесі школи.  

Реалізація визначеної умови передбачала доповнення громадянською 

тематикою змісту дисциплін навчального плану підготовки майбутніх 

учителів початкової школи («Педагогіка», «Історія педагогіки», «Методика 

навчання української мови», «Методика навчання предмета «Я у світі»»,) і 

гуманітарної, соціально-економічної підготовки («Історія України», 

«Основи філософських знань», «Основи правознавства»), а також 

упровадження навчального курсу «Основи формування громадянської 

компетентності майбутніх учителів початкової школи».  

Друга педагогічна умова – застосування інноваційних технологій 

навчання у процесі формування громадянської компетентності майбутніх 

учителів початкової школи в педагогічному коледжі передбачає 

впровадження в освітній процес педагогічного коледжу інноваційних 

технологій: проблемного, інтерактивного, проектного навчання, 

мультимедійні, розвитку критичного мислення. Вони спрямовані на рівність 

усіх суб’єктів освітньої діяльності, їхню відкритість для інновацій; 

спонукають до пошукової діяльності, критичного сприйняття власних 

досягнень; передбачають відсутність суперництва, співпрацю, 

самостійність роботи студентів; формування власної думки та вміння 

відстоювати свою громадянську позицію; формування професійних 

навичок і громадянської поведінки; подолання майбутніми фахівцями 

труднощів і досягнення успіху; генерування ідей, реалізацію власних 

творчих задумів; активність, ініціативність суб’єктів навчально-виховної 

діяльності; чергування різних форм організації роботи з акцентуванням на 

груповій.  

Третя педагогічна умова – організація соціально-освітнього простору 

як чинника формування громадянської компетентності майбутніх учителів 

початкової школи в педагогічному коледжі. Визначаючи її, покликалися на 

ідеї, висвітлені в науково-педагогічних дослідженнях (А. Артюхина, 

А. Бондаревська, О. Леонова, Ю. Мануйлов, Л. Редько, А. Цимбалару, 

Г. Шевелева, І. Шендрик та ін.), відповідно до яких соціально-освітній 

простір визначено як єдину організовану і структуровану систему, що 

обумовлює виникнення можливостей та умов для позитивної мотивації до 

формування власної громадянської компетентності в умовах педагогічного 

коледжу; інтересу до громадської діяльності та участі в суспільних справах; 

потреби в міжособистісній взаємодії в суспільній діяльності; поваги до 

громадянських цінностей та правових основ держави і права; потреби в 

самоосвіті в процесі формування громадянської компетентності; готовності 
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до самореалізації та самовдосконалення професійно значущих особистісних 

якостей учителя початкової школи для виховання громадянськості 

молодших школярів. Визначальними в соціально-освітньому просторі 

педагогічного коледжу є педагогічне і соціальне середовища.  

Здійснено експериментальну перевірку результативності 

педагогічних умов формування громадянської компетентності майбутніх 

учителів початкової школи в педагогічному коледжі.  

Аналіз результатів експерименту засвідчив позитивну динаміку в 

експериментальній групі: кількість майбутніх учителів початкової школи з 

високим рівнем сформованості громадянської компетентності за всіма 

показниками означених критеріїв збільшилася. Це є свідченням 

результативності впровадження педагогічних умов у межах змодельованого 

освітнього процесу.  

Статистичне оброблення результатів дослідження показало, що в 

процесі проведення експерименту чітко простежується залежність рівнів 

сформованості громадянської компетентності майбутніх учителів 

початкової школи від упроваджених педагогічних умов у межах 

змодельованого процесу їхньої професійної підготовки в педагогічному 

коледжі. 

Проведене дослідження окреслює перспективи подальших пошуків в 

обраному напрямі, а саме: розробка навчальних планів професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи з урахуванням 

запропонованого удосконалення змісту навчальних дисциплін; розробка 

програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів 

педагогічних коледжів відповідно до теоретико-методичних положень 

дослідження.  
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УДК 373.3.091 

Галина Коберник 

 

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ 

РЕФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Одним із важливих завдань реформування освіти є перехід від школи, 

що «напихає» дітей знаннями, до школи формування компетентностей. 

Виходячи з психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку, 

їхню потребу в спілкуванні, середовище ефективного формування 

компетентностей, зокрема життєвої, в процесі навчально пізнавальної 

діяльності створюється за умов інтеракції школярів. Адже тільки через 

діяльність в колективі кожен його член входить у суспільство. Такою 

діяльністю у школярів є навчально-пізнавальна. У статті розкривається 

потенціал спілкування молодших школярів для формування важливих 

структурних компонентів життєвої компетентності.  

Ключові слова: життєва компетентність, компетенція, молодший 

шкільний вік, спілкування, інтерактив, навчальне середовище, колектив, 

соціум. 

 

Одним из важнейших заданий реформирования образования является 

переход от школы, которая «натаскивает» детей знаниями, к школе 

формирования компетентностей. Учитывая психологические особенности 

детей младшего школьного возраста, их необходимость в общении, средой 

эффективного формирования компетентностей, в частности, жизненной, 

в процессе учебно-познавательной деятельности, является организация 

интеракции школьников. Только коллективная деятельность интегрирует 

каждого его члена в общество. Такой деятельностью у школьников 

становится учебно-познавательная. В статье раскрывается потенциал 

общения младших школьников во время решения учебных заданий для 

формирования важных структурных компонентов жизненной 

компетентности.  

Ключевые слова: жизненная компетентность, компетенция, 

младший школьный возраст, общение, интерактив, учебная среда, 

коллектив, социум. 

 

One of the important tasks of reforming education is the transition from a 

school that «stuff» children with knowledge into a school of competency 

formation. Proceeding from the psychological characteristics of children of 

junior school age, their need for communication, the environment for the effective 

formation of competencies, in particular vital, in the process of educational 

cognitive activity is created under the conditions of interaction of schoolchildren. 
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After all, only through the activities in the team every member of this team enters 

the community. Such activity among students is educational-cognitive. The article 

reveals the potential of communication of junior students for the formation of 

important structural components of life competence. Learning mechanically is 

excluded in the educational interaction with classmates, a student becomes 

mobile, competitive, integrates into a dynamic society, learns to present 

themselves on the labor market, think critically, use knowledge as an instrument 

for solving life problems, generate new ideas, take non-standard solutions and 

responsible for them, have a communicative culture, learn working in a team, 

prevent conflict situations and be able to get out of them, use their potential for 

self-realization, be able to choose multiple alternatives. 

Key words: life competency, competence, junior school age, 

communication, interactive, learning environment, team, society. 

 

Враховуючи швидкоплинні зміни сучасного суспільства, технології, 

ми не знаємо з якими життєвими, суспільними чи науковими проблемами 

зустрінуться теперішні школярі, залишивши позаду загальноосвітній 

навчальний заклад. Тому саме в школі ми маємо навчити підростаючу 

особистість впродовж життя здобувати інформацію з різних джерел, 

аналізувати її та використовувати для вирішення проблем і подолання будь-

яких перешкод, що зустрічатимуться на життєвому шляху, застосовувати 

здобуту інформацію для індивідуального розвитку й самовдосконалення. 

Саме Новий закон «Про освіту» передбачає перехід від школи, яка напихає 

дітей знаннями, що дуже швидко застарівають, до школи компетентностей. 

Нова українська школа, на ряду з формуванням багатьох позитивних 

якостей дитини, передбачає і формування вміння критично 

переосмислювати інформацію. Важливо, щоб сучасна школа була не 

місцем, де в дитини формуються додаткові комплекси, а щоб вона укріпляла 

дитину, яка сміливо зможе будувати далі своє майбутнє й майбутнє своєї 

країни. 

Соціальні умови, в яких знаходиться учень початкових класів 

традиційної школи, не дають йому в повній мірі задовольнити потреби 

спілкування.  Надто важливо з приходом дитини до школи створювати 

умови для її спілкування як з дорослими, так і ровесниками в усіх видах її 

діяльності. Тільки через діяльність в колективі кожний його член входить у 

суспільство, тільки в діяльності відбувається його соціалізація. Активна 

участь дитини в навчальній діяльності є однією з першооснов формування 

її соціальної активності, одного із важливих складників життєвої 

компетентності.  

Увага вчених спрямована на вивчення сутності й змісту  

компетентністного підходу, розроблення шляхів і засобів формування та 

розвитку компетенцій в учнів (В. Адольф, Ю. Варданян, Б. Гершунський, 

C. Гончаренко, Ю. Кулюткін, А. Маркова, Л. Мітіна, Н. Лобанова, 
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Н. Остапчук, О. Пометун, О. Савченко, Г. Сухобська та ін.).  

Вивченням життєвої компетентності займалися такі вчені як 

І. Єрмаков, Л. Мітіна, Д. Пузікова та ін. Проте проблема формування основ 

життєвої компетентності молодших школярів у процесі навчально-

пізнавальної діяльності недостатньо розроблена. Це і зумовило вибір теми 

нашої статті. 

Мета статті ‒ обґрунтувати потенціал інтеракції учнів у процесі 

навчання для формування життєвої компетентності молодших школярів.  

Як зазначено в Модельній навчальній програмі першого класу (авт. 

Г. Назаренко, Н. Чепурна, О. Іванова), метою початкової освіти є 

гармонійний розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування загальнолюдських 

цінностей, підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, 

творчості та допитливості.  

Науковці Черкаського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних працівників, серед основних ідейних засад реформування 

початкової освіти, визначили наступні: презумпція талановитості дитини 

(забезпечення рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм 

дискримінації); цінність дитинства (відповідність освітніх вимог віковим 

особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, 

зокрема і гру); радість пізнання (організація пізнавального процесу, яка 

приноситиме радість дитині, широке використання в освітньому процесі 

дослідницької та проектної діяльності); розвиток особистості (замість 

«навченої безпорадності» – плекання самостійності та незалежного 

мислення); здоров’я (Формування здорового способу життя і створення 

умов для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо 

для дітей молодшого шкільного віку); безпека (створення атмосфери довіри 

і взаємоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де немає 

насильства і цькування. 

Сприятливе середовище для реалізації більшості з цих засад 

(презумпція талановитості дитини, цінність дитинства, радість пізнання, 

розвиток особистості, безпека) створюється за умов інтерактивного 

навчання. У навчальній взаємодії з однолітками, виключається «зубріння». 

За правильної організації інтеракції, створюються умови для формування в 

молодшого школяра критичного мислення, соціальної компетентності, 

зростає інтерес до навчання.  

І. Єрмаков чітко визначив, щоб знайти своє місце в житті, ефективно 

освоїти життєві й соціальні ролі, випускник української школи має володіти 

певними якостями, уміннями: 

– бути гнучким, мобільним, конкурентоспроможним, уміти 

інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці; 

– критично мислити; 
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– використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих 

проблем; 

– генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відповідати 

за них; 

– володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді; 

– уміти запобігати будь-яким конфліктним ситуаціям та виходити з 

них; 

– цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для 

самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах 

суспільства, держави; 

– уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних 

джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і 

самовдосконалення; 

– дбайливо ставитися до свого здоров’я та здоров’я інших як 

найвищої цінності; 

– бути здатним до вибору численних альтернатив, що пропонує 

сучасне життя [3]. 

Сформувати ці якості, підготувати випускника школи до 

безболісного його входження у соціум, у доросле життя – одне з основних 

завдань у розвитку основ життєвої компетентності учнів, що стоять перед 

педагогами загальноосвітньої школи. Аналіз різних словників дає підстави 

стверджувати, що в них розрізняються терміни «компетентність» і 

«компетенція», зазначаючи, що компетенція в перекладі з латинської 

«competentia» означає коло питань, щодо яких людина добре обізнана, 

поінформована, пізнала їх і має певний досвід. Компетентність у визначеній 

галузі – це поєднання відповідних знань, досвіду і здібностей, що дають 

змогу обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в ній. 

Компетентісний підхід на перше місце ставить уміння учня. на основі 

знань, вирішувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Реалізація 

компетентнісного підходу залежить від загальної освітньо-культурної 

ситуації, в якій живе й розвивається школяр [3]. 

Науковці А. Куракін, А. Мудрик, Л. Новікова розглядають життєву 

компетентність як якість особистості, що формується під час 

міжособистісної взаємодії, спілкування без якого неможливе її становлення 

[5]. Як стверджує М. Савченко, індивідуальний підхід до життєвої 

компетентності особистості не вичерпується адаптацією до соціального 

середовища [7]. Дослідники І. Бех, В. Ляшенко, Т. Поніманська 

розглядають становлення життєвої компетентності як процес засвоєння 

моральних норм, духовних цінностей, стереотипів, вироблених 

суспільством, у результаті чого формується система внутрішніх 

регуляторів, морально-ціннісне ставлення до життя [1; 6; 8]. 

Аналізуючи дослідження науковців, у структурі життєвої 

компетентності, ми, імпонуючи М. Савченко, на перше місце ставимо 
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соціальну компетентність. Адже майбутнє дитини значною мірою залежить 

від того, як вона зможе адаптуватися до соціального середовища, коли 

поряд не буде дорослого, готового прийти на допомогу [7]. Т. Поніманська 

трактує соціальну компетентність дитини як відкритість до світу людей, 

навички соціальної поведінки, готовність до сприймання соціальної 

інформації, бажання пізнати людей і робити добрі вчинки [6]. На думку 

Н. Гавриш, соціальна компетентність є інтегральною якістю особистості, 

що складається з комплексу емоційних мотиваційних, характерологічних 

особливостей і виявляється у соціальній активності та гуманістичній 

спрямованості особистості [2]. 

Найважливіші завдання навчально-виховної роботи, яка реалізує 

формування основ життєвої компетентності дитини, це навчити вихованця 

жити у змінному, швидкоплинному світі, адаптуватися до змін, відчути 

смак свободи, самоактивності, власної творчості, розвинути базис 

особистісної культури, навчити бути частиною спільноти. І це слід робити 

не тільки в позаурочний час, а й у процесі засвоєння навчального матеріалу 

на уроках, при умові, що навчальний процес відбувається завдяки 

постійній, активній взаємодії учнів, в умовах співнавчання, 

взаємонавчання. Моделюючи життєві ситуації, включаючи учнів у рольові 

ігри, спільно розв’язуючи проблеми на основі аналізу обставин і 

відповідної ситуації, створюється сприятливе середовище формування 

навичок і вмінь, співробітництва, взаємодії, виробленню цінностей [4]. 

У процесі інтеракції учнів, формуються такі компоненти соціальної 

компетентності, як комунікативний, морально-ціннісний, емоційний, 

соціально-когнітивний [2; 6; 7]. 

Так, спілкуючись з однолітками, молодші школярі вчаться адекватно 

й доречно користуватися мовою в конкретних ситуаціях, володіти собою, 

мистецтвом переживань; керувати психічним станом, тілом, голосом, 

мімікою; настроєм, думками, почуттями; знімати м’язові затиски. 

Відбувається в них розвиток умінь розв’язувати моральні задачі, що 

випливає із вікових та психологічних особливостей дітей даного віку  

[3, c. 22]. 

Аналіз досліджень свідчить, що за умов інтеракції, стає можливим 

розвиток підростаючої особистості, здатної визнавати і поважати цінності  

іншої людини; розвиток навичок спілкування та співпраці з іншими 

членами групи (суспільства); взаєморозуміння та взаємоповаги до кожного 

індивідуума; виховання якостей: толерантності, співчуття, доброзичливості 

та піклування, почуття солідарності й рівності; формування 

загальнолюдських цінностей та загальноприйнятих норм поведінки; вміння 

об’єднуватися з іншими членами суспільства задля розв’язання спільної 

проблеми; вміння робити вільний та незалежний вибір, що ґрунтується на 

власних судженнях та аналізі дійсності; розуміння норм і правил поведінки 

в суспільстві та поваги до них; знання законів, основних прав людини; 
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особистої відповідальності та громадянського обов’язку; здатності 

цінувати свободу та вміння користуватися нею; усвідомлення особистої 

відповідальності.  

Взаємодія учасників навчального процесу «шліфує» їх особистість. У 

процесі спілкування школяр утверджується як член людського суспільства, 

засвоює досвід, який накопичило людство. Навчання молодших школярів в 

умовах інтеракція є ареною для самоствердження, формування у 

підростаючої особистості соціально-когнітивного компонента життєвої 

компетентності. Під час такого навчання, учні отримують основи знань про 

норми взаємодії в суспільстві, розвивається в них уміння будувати нові 

взаємовідносини; виховується миролюбність, гуманність, альтруїзм, 

відбувається ознайомлення з власним «Я», визначення в собі позитивних та 

негативних рис. Водночас в учнів молодшого шкільного віку формується 

фундамент громадянської позиції, політичного мислення; готовність до 

використання знань, як інструмента розв’язання життєвих проблем; аналізу 

нестандартних ситуацій. 

Педагог, під час інтеракції учнів, своїми діями створює атмосферу  

формування самоповаги, атмосферу, яка відображає те, наскільки вони 

приймають себе такими, якими вони є. Задоволеність собою вцілому, тобто 

достатньо висока самоповага – це наслідок високої самооцінки тих своїх 

якостей, які людина вважає найважливішими. Індивіди з високою 

самоповагою більш самостійні і менш навіювані. Позитивно ставлячись до 

себе, вони, як правило, добре «приймають» і оточуючих, тоді як негативне 

ставлення до себе часто поєднується з недовірливим чи недоброзичливим 

ставленням до інших людей. Висока самоповага вкрай необхідна для всього 

процесу формування життєвої компетентності. 

Оскільки висока самоповага асоціюється з позитивними, а низька – з 

негативними емоціями, мотив самоповаги – це особиста потреба людини 

зробити максимальним переживання позитивних і мінімальним – 

негативних самоставлень. Людина з високою самоповагою не вірить у себе 

і в те, що можна здолати свої недоліки, що і допомагає їй стати 

комунікативною. 

Низька самоповага, навпаки, передбачає почуття неповноцінності, 

недостойності, що спричиняє негативний вплив на психічне самопочуття і 

соціальну поведінку особистості. Чим нижчий рівень самоповаги 

особистості, тим вірогідніше, що вона страждає від самотності і тому не 

виявляє комунікативних якостей, що займають значне місце в структурі 

життєвої компетентності.  

Формування високої самоповаги потребує гуманного підходу, що 

базується на «олюдненні» стосунків, коли люди сприймаються як рівні у 

спілкуванні між собою, незалежно від віку, статусу, посади, статі. А тому 

бажання педагога перейти на партнерську взаємодію з учнями потребує 

його відмови від авторитарного підходу і опанування принципів гуманної 
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педагогіки. Наприклад, не примушувати учня щось виконувати, а 

створювати такі умови, за яких він сам захоче виконати і виконає це з 

розумінням («Це потрібно мені»), з вірою в себе («Я це зроблю»), з 

бажанням («Я хочу це зробити») і дуже добре, коли ще й з відчуттям віри 

вчителя в цього учня («Вчитель вірить в мене, в мої здібності, в те, що я 

впораюся з цим завданням») [8]. 

В процесі спілкування розвиваються і ускладнюються психічні 

процеси – сприймання, пам’ять, увага, уява тощо; забезпечується 

формування таких інтелектуальних умінь як аналізувати, порівнювати, 

виділяти головне, а на основі цього критично мислити та приймати 

відповідальні рішення. Перебуваючи постійно у стані змін 

міжособистісних звʼязків, кожен молодший школяр своєрідно переживає 

когнітивну ситуацію, а разом із тим психологічну і соціальну. Учні вчаться 

співпрацювати і досягати спільних цілей.  

Виконуючи спільне завдання, дитина молодшого шкільного віку 

усвідомлює свою важливість у колективі, проявляє свою ініціативу, 

самостійність, лідерські якості, вміння працювати в колективі, беручи до 

уваги інтереси інших. За правильної організації, учні, у процесі 

інтерактивних технологій навчання, отримують практичні навички 

повсякденного громадянського досвіду: партнерства та взаєморозуміння, 

лідерства та поваги до інших, ініціативності у прийнятті рішень, 

висловлюванні думок, практики відповідальності та реалізації 

індивідуальних і колективних прав. 

За умов інтерактивного навчання, учень вчиться робити свідомий 

вибір серед широкого спектру альтернатив і брати на себе відповідальність 

приймати самостійні рішення.  

Підводячи підсумок, можна сказати, що вище розглянуті компоненти 

соціальної компетентності, мають цілу низку ознак, які переплітаються і 

розмежувати чітко їх не можна; що інтерактивне навчання суттєво впливає 

на свідомість й почуття особистості з метою виховання свідомого, 

компетентного і відповідального громадянина, який є вільною, і водночас 

законослухняною, високоморальною, соціально та політично активною 

особистістю, повноправним членом громадянського суспільства; на 

формування в учнів громадянських поглядів, почуттів й переконань, 

належної поведінки, єдності слова і діла. Тобто, воно створює умови для 

формування в підростаючої особистості життєвої компетентності. 
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УДК 37.015.311 

Оксана Лоюк 

 

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО 

ШКОЛЯРА 

 

Метою статті є висвітлення питання теоретичного обґрунтування 

та розробки моделі розвитку творчої особистості молодшого школяра. 

Автором використано такі методи вивчення проблеми: опрацювання 

психолого-педагогічної літератури; систематизація та узагальнення 

педагогічного досвіду; порівняльний аналіз для виявлення сутності 

досліджуваного явища; моделювання, педагогічний експеримент. В 

результаті дослідження встановлено, що: модель – цілісна система, 

компоненти якої є взаємозалежними та взаємодоповнювальними один до 

одного, що забезпечило ефективність процесу розвитку творчої 

особистості учня початкової школи. 

Ключові слова: навчально-виховний процес початкової школи, модель 

розвитку творчої особистості молодшого школяра, методологічно-

цільовий блок, змістово-організаційний блок, оцінно-результативний блок. 

 

Цель статьи – высветление вопроса теоретического обоснования и 

разработки модели развития творческой личности младшего школьника. 

Автором использованы такие методы решения проблемы: изучение 

психолого-педагогической литературы; систематизация и обобщение 

педагогического опыта; сравнительный анализ для выявления сущности 

исследуемого явления; моделирование; педагогический эксперимент. В 

результате исследования установлено, что: модель – целостная система, 

компоненты которой есть взаимозависимыми и взаимодополняющими, 

что обеспечило эффективность процесса развития творческой личности 

ученика начальной школы. 

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс начальной школы, 

модель развития творческой личности младшего школьника, 

методологически-целевой блок, содержательно-организационный блок, 

оценочно-результативный блок. 
Key words: educational process of primary school, model of development 

of creative personality of a schoolchild, methodological and target block, content 
and organizational block , evaluative and effective block. 

 
У час інформаційної ери та переходу до постіндустріального 

суспільства надзвичайної ваги набувають здібності людини отримувати 
інформацію, аналізувати її, використовувати задля вирішення проблем 
життєдіяльності. Саме тому постає питання виховання молодого покоління 
людей як творчих особистостей. 
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В психолого-педагогічному словникові поняття «творча особистість» 
трактується як така, що характеризується творчою спрямованістю, 
творчими здібностями та створює матеріальні або духовні цінності, що 
відрізняються особистісною або соціальною значущістю [8, с. 760]. 
Оскільки предметом нашого дослідження є творчі особистісні якості 
молодшого школяра, важливо зазначити, що в силу своїх вікових 
можливостей учні початкової школи здатні створювати особистісно 
значущі цінності як предметного (малюнок, аплікацію, твір-опис), так і 
психологічного характеру (наукове поняття, мотиви діяльності, позитивні 
емоції, інтелектуальні почуття та ін.). 

На основі теоретичного аналізу наукових праць (О. Вяхирєва, 
В. Григорʼєва, О. Дусавицький, В. Іванова, Т. Косма, О. Кульчицька, 
С. Максименко, О. Матюшкін, Л. Скалич та ін.) та власного досвіду роботи 
з молодшими школярами встановлено, що процес розвитку творчої 
особистості учня початкової школи є складним, тривалим, цілеспрямованим 
процесом організації життєдіяльності дітей і базується на засадах 
тотальності дитячої творчості та сенситивності означеного віку щодо 
розвитку розумових дій, операцій. Означене спонукає до обґрунтування 
методологічних основ розвитку творчої особистості молодшого школяра та 
розробки моделі означеного процесу, що є метою нашої статті. 

Під моделлю В. Лозовецька розуміє уявну або реалізовану 
матеріально систему, що має здатність відтворювати або відображати об’єкт 
дослідження, а також змінювати його таким чином, щоб отримати нову 
інформацію про означений об’єкт на основі її вивчення [6, с. 516]. У 
контексті нашого дослідження від моделі очікуємо відомостей про 
оптимальні шляхи вдосконалення процесу розвитку творчих особистісних 
якостей учня початкової школи. 

Розроблена модель розвитку творчої особистості молодшого школяра 
складається із трьох блоків, які взаємопов’язані між собою (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель розвитку творчої особистості молодшого школяра 

Методологічно-цільовий блок моделі охоплює мету, підходи, 
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принципи розвитку творчої особистості молодшого школяра, а також 
суб’єктів виховання. 

Метою моделі є розвиток творчого мислення учнів у навчально-
виховному процесі початкової школи. Суб’єктами виховання виступають 
особистість педагога та особистість вихованця, між якими встановлюються 
суб’єкт-суб’єктні відносини. 

В організації навчально-виховного процесу в сучасній початковій 
школі з метою розвитку творчих якостей учнів доцільно враховувати 
теоретичні підходи: культурологічний, діяльнісний, компетентнісний, 
синергетичний у комплексі із принципами, що з них логічно витікають. 

Загальновідомо, що процес пізнання відбувається людиною на 
культурологічній основі, в умовах соціокультурного середовища. Мислення 
кожної людини розвивається у процесі її пізнавальної активної діяльності, 
однак його зміст та характер зумовлені загальним рівнем культури, якого 
досяг соціум на певному етапі свого розвитку. Однак не варто розуміти 
культуровідповідність як транслювання, відтворення культури. За сучасних 
умов вона стає фактом активного включення дитини в постійно змінну 
культуру, основною формою якого має стати самостійна культурна 
практика кожної дитини, умови для якої мають створювати педагоги та 
батьки. Відтак культурна парадигма забезпечує реалізацію діяльнісного 
підходу, в основі якого – дитяча творчість, різноманітні форми 
дослідницької практики. 

Досвід прогресивної психолого-педагогічної науки свідчить, що 
творче начало дитини успішніше розвивається у процесі самостійної, 
правильно організованої діяльності. У Білій книзі національної освіти 
України з цього приводу зазначається, що забезпечення інтелектуально-
творчого розвитку дитини стає можливим за умови здійснення 
індивідуальної суб’єктної діяльності всіх учасників навчально-виховного 
процесу. В основі створення таких умов закладена «...цінність свободи 
самовизначення людини, формування її суб’єктності, здатності до 
створення власного простору можливостей (а не просто до вибору із суми 
зовнішньо окреслених можливостей) і морального становлення» [1, с. 25]. 
Означений підхід переводить вихованця в позицію суб’єкта пізнання, 
спілкування, праці, що передбачає вироблення умінь обирати мету, 
планувати, організовувати, виконувати, контролювати діяльність та 
оцінювати її результати. Відтак дитина із об’єкта виховного впливу стає 
суб’єктом власного розвитку, що вказує на важливість реалізації у 
навчально-виховному процесі початкової школи компетентнісного 
підходу.  

Компетентність відображає та враховує такі особистісні цінності: 
постійний пошук свого «Я» та розкриття своїх здібностей, прагнення до 
саморозвитку; особисту відповідальність за свої вчинки; спрямованість 
кожної особистості на конструктивне співіснування та співпрацю з іншими 
людьми; соціальну активність; спрямованість кожного індивіда на 
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творчість, продукування ціннісно нового; пріоритет особистості над 
державою [11, с. 90]. Основним результатом компетентнісного підходу 
О. Савченко вважає суб’єктність учня, коли останній стає ініціативнішим, 
самостійнішим, здатним свідомо застосовувати знання в нових ситуаціях, 
здійснювати цілепокладання, приймати виважені рішення. Стосовно 
індивідуальних досягнень означений підхід стосується «творчої сфери (я 
створюю, я змінюю, я знаходжу, я доповнюю) та емоційно-ціннісної (я 
прагну до, я хочу досягти, я дуже ціную, я схвалюю, я відчуваю, що мені 
потрібно)» [10]. 

Життєдіяльності сучасної людини характерна постійна змінюваність 
навколишнього світу. Саме тому необхідно виховати людину, здатну в 
таких умовах до повноцінного життя. Відтак навчально-виховний процес 
початкової школи має не лише забезпечити творче засвоєння знань, а й 
навчити людину вчитися впродовж життя, виховувати потребу в цьому, 
застосовувати засвоєні знання у практичній діяльності. З цього приводу 
В. Кремень зауважує, що здатність вчитися є ключовою компетентністю, 
умовою навчання, саморозвитку та адаптації людини до реалій динамічного 
соціуму [3, с. 17–18]. На думку вченого, об’єктивний світ, який 
характеризується нестабільністю та непередбачуваністю економічного та 
соціального життя, є складною, нелінійною системою. Процеси 
саморозвитку та самоорганізації таких систем отримали назву 
синергетичних [4, с. 5]. Синергетика вивчає системи, які здатні 
самоорганізовуватися та саморозвиватися під впливом навколишнього 
середовища за допомогою нелінійних зв’язків [12, с. 715].  

Людина з погляду синергетики – також система, що здатна 
самоорганізовуватися на основі сприймання, розуміння, передбачення 
світу. В умовах постійних змін життєдіяльності вона має оволодіти 
сприйняттям змінності, інноваційним типом мислення, здатністю до 
самостійної творчої діяльності, комунікативними здібностями. 
Самоорганізація в контексті освіти означає самоосвіту. З погляду 
синергетичного підходу навчально-виховний процес постає не як механічна 
передача знань учням, а як створення умов для самостійного їх отримання в 
результаті продуктивної діяльності, активності особистості учня під вмілим 
керівництвом педагога в ситуаціях відкритого діалогу, прямого і зворотного 
зв’язку, солідарної взаємодопомоги. 

Істотне значення для методичного забезпечення розвитку творчої 
особистості молодшого школяра має визначення базових принципів, які 
регулюють взаємодію всіх суб’єктів навчально-виховного процесу: 

1) принцип свободи вибору складає основу методологічного вирішення 
проблем, а, отже, саморозвитку, самоактуалізації, самовираження; 

2) принцип природовідповідності, – в контексті нашого дослідження 
означає формування цілісного мислення, що передбачає використання 
логічного і образно-інтуїтивного типів мислення та уможливлює 
скоординовану діяльність головного мозку й реалізацію генетично 
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детермінованого способу пізнання «Хочу дізнатися!»; 
3) принцип суб’єктності полягає в максимальній допомозі педагога в 

усвідомленні дитиною свого «Я» у зв’язках з іншими людьми та світом, 
осмисленні своїх дій, передбаченні їх наслідків, оцінці себе та свого вибору 
шляхом розкриття сутності дій та вчинків і їх впливу на стан 
навколишнього; 

4) принцип технологічності передбачає проектування навчально-
виховного процесу як певного алгоритму: дії педагога спрямовані на 
організацію діяльності вихованців з метою досягнення наперед визначених 
навчально-виховних цілей. 

Змістово-організаційний блок моделі включає зміст, методи, 
прийоми, форми розвитку творчої особистості молодшого школяра. До 
структури означеного блоку також відносимо етапи розвитку творчої 
особистості учня початкової школи: мотиваційно-орієнтувальний, 
розвивально-операційний, рефлексивно-творчий, послідовність яких 
відповідає загальній логіці людського пізнання. 

Зміст складає програма розвитку творчого мислення учнів у 
навчально-виховному процесі початкової школи «До вершин творчості»  
[7, с. 226–236], у якій представлені методологічні положення, необхідний 
методичний інструментарій, відображені основні лінії розвитку означеного 
феномену. Вміння орієнтуватися у величезному потоці інформації значною 
мірою визначаються тими методами, прийомами, формами, які 
використовує педагог у навчально-виховному процесі початкової школи. 

Метод у перекладі з грецької означає «шлях до мети». Вчені 
(О. Бялик, О. Коберник та ін.) поділяють методи на окремі складові – 
прийоми як сукупність певних дій у структурі методу. Нами визначені 
основні типи методів розвитку творчої особистості учня початкової школи:  

 методи стимулювання творчої активності, що сприяють 
емоційному мотивуванню та стимулюванню різнопланової творчої 
діяльності школярів (влучний добір питань; аналіз проблемних питань, 
конфліктних ситуацій; створення уявних ситуацій морального вибору, 
близьких життєвому досвіду школярів; аналіз міркувань ровесників, 
протилежних висловлювань; розбір етичного змісту прислів’їв і приказок, 
афоризмів, життєвих девізів; змагання, романтика, заохочення)  
[2, с. 113–114]; 

 ігрові методи як «...спеціально створені проблемні (пізнавальні) 
ситуації, що моделюють певні труднощі реального чи фантастичного світу, 
з яких учням пропонується знайти вихід» [9, с. 217]. Означена група методів 
сприяє розвиткові творчого мислення, самостійності, ініціативи; забезпечує 
народження нового досвіду, виникнення потреби в діяльності; дає змогу 
підвищити самооцінку, поліпшити міжособистісні стосунки; 

 проблемний, який базується на створенні проблемних ситуацій та 
розроблений на основі вивчення процесу розв’язання задач; спрямований на 
постановку учня в позицію дослідника, який наштовхується на складні, але 
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разом з тим посильні проблеми; 

 евристичні методи: 1) методи, спрямовані на відчленування та 
встановлення зв’язків і відношень, характерних для конкретної задачі 
шляхом зіставлення, порівняння об’єктів між собою; 2) прийоми 
моделювання систем, що вивчаються (схеми, символи, умовні знаки, наочні 
аналогії); 3) аналогію [5, с. 27‒30]; 

 метод рефлексії, яка будує, контролює розумову діяльність, 
виконує головну роль у реалізації особистісної зумовленості творчого 
процесу. Рефлексія – критичне переосмислення людиною початкових 
уявлень про себе як про носія та реалізатора інтелектуальних стереотипів; 
виражається в побудові нових образів себе як суб’єкта творчості, які 
реалізуються в поведінкових актах та у виробленні нових знань з метою їх 
подальшого застосування у вигляді конкретних дій; 

 метод заохочення запитань учнів, використання якого допомагає 
вчителю розвивати допитливість останніх, їхню здатність визначати 
невідоме та активно його досліджувати; 

 метод проектів зорієнтований на активну самостійну діяльність 
вихованців, забезпечуючи кожному можливість: брати участь у діяльності 
відповідно до його знань, умінь, навичок, здібностей, бажання; знаходити 
необхідну інформацію, аналізувати її, робити висновки; здійснювати 
самоконтроль, самооцінку; співпрацювати з іншими. 

Формами організації творчої діяльності учнів визначаємо: захист 
творчих ідей, інтерв’ю, діалоги-роздуми, презентації проектів, аналіз та 
моделювання життєвих ситуацій, дискусії, творчі змагання, екскурсії, 
дитячі ранки та свята, гуртки, круглі столи, панорами творчих ідей, творчі 
ігри, конкурси творчого пера, години творчості, виготовлення колажів, 
виставки дитячих робіт, пізнавальні вікторини, уявні мандрівки, 
фотовиставки та ін. 

Оцінно-результативний блок моделі містить критерії, показники, рівні 
розвитку творчої особистості учня початкової школи [7, с. 95–97].  

Зазначимо, що окремим компонентом спроектованої моделі є 
психолого-педагогічні умови розвитку творчого мислення учнів початкової 
школи як способи реалізації процесу розвитку творчої особистості 
молодшого школяра, до яких відносимо: 

1) формування у вчителів початкової школи мотивації до розвитку 
творчого мислення учнів, оскільки надзвичайно важливою є поява у 
вчителів внутрішніх стимулів щодо усвідомлення важливості процесу 
виховання особистості з нестандартним типом мислення; 

2) планомірне й систематичне створення на уроках проблемних 
ситуацій, які породжують пошукову потребу, намагання знайти необхідні 
та достатні для вирішення проблеми знання та способи діяльності; 

3) удосконалення змісту позаурочної роботи, спрямованої на 
розвиток творчого мислення молодших школярів як урізноманітнення 
форм, методів, прийомів організації пошуково-творчої діяльності учнів; 
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добір цікавого, емоційно-значущого матеріалу для засвоєння; опора на наочність. 
У ході дослідження було теоретично обґрунтовано та розроблено 

модель розвитку творчої особистості молодшого школяра, характерними 
особливостями якої є тенденції до модернізації, але разом з тим спрощення 
процесу розвитку творчої особистості учня початкової школи. Задля 
підтвердження доцільності та ефективності запропонованої моделі 
вважаємо за необхідне її практичну апробацію, що є перспективою 
подальшого вивчення.  
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Андрій Мельничин, Ольга Біляковська 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 

 

У статті визначено сутність поняття творчості та творчих 

здібностей. Виділено види діяльності вчителя на уроці, які сприяють 

творчому розвитку школярів. Обґрунтовано, що саме дослідницька 

діяльність є сприятливим середовищем для розвитку творчих здібностей 

учнів. Авторами визначено основні форми залучення учнів до науково-

дослідницької роботи, а також головні принципи її організації. Детально 

описано етапи підготовки до науково-дослідницької роботи. У процесі 

інтелектуального пошуку і наукового спілкування відбувається творче 

зростання школярів, з’являється прагнення дослідження і знаходження 

істини. Розкрито специфіку науково-дослідницької роботи школярів на 

прикладі інформатики. 

Ключові слова: учень, творчість, творчі здібності, науково-

дослідницька робота, дослідження.  

 

В статье определена сущность понятия творчества и творческих 

способностей. Выделены виды деятельности учителя на уроке, которые 

способствуют творческому развитию школьников. Обосновано, что 

именно исследовательская деятельность является благоприятной средой 

для развития творческих способностей учащихся. Авторами определены 

основные формы привлечения учащихся к научно-исследовательской 

работы, а также основные принципы ее организации. Подробно описаны 

этапы подготовки к научно-исследовательской работе. В процессе 

интеллектуального поиска и научного общения происходит творческий 

рост школьников, появляется стремление исследования и нахождения 

истины. Раскрыта специфика научно-исследовательской работы 

школьников на примере информатики. 

Ключевые слова: ученик, творчество, творческие способности, 

научно-исследовательская работа, исследования. 

 

The author of the article defines the meaning of the terms «creativity» and 

«pupils’ creative abilities». She describes the activities of a teacher which 

facilitate the creative development of schoolchildren at the lessons. As a result of 

research analysis and observations the author argues that pupils’ research 

activity creates favorable environment for the development of pupils’ creative 

skills. She determines the main forms of pupils’ involvement into the research 

work, its basic organizational principles and the stages of preparation to the 

pupils’ research work. During the process of intellectual research and scientific 
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communication pupils develop their creative abilities, fulfill their aspiration for 

research and exploration of the truth. As an example of pupils’ research activity 

the author presents the cases of Informatics lessons.  

Key words: pupil, creativity, creative skills and abilities, research work, 

exploration. 

 

Реформування системи середньої освіти спрямоване на 

переорієнтацію знаннєвої парадигми на компетентнісну, здійснення 

особистісно-розвивального навчання та виховання з метою розкриття 

творчого потенціалу школярів, формування у них критичного мислення й 

активної життєвої позиції. Тому одне з актуальних завдань сучасної школи – 

пошук оптимальних шляхів залучення учнів у процес навчання як 

відповідальних суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності, підвищення 

їхньої розумової активності, спонукання до творчості, виховання соціально 

компетентних особистостей, здатних здійснювати самостійний вибір і 

приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях, 

вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань. 

За цих умов учитель має орієнтуватися на використання у процесі 

навчання таких педагогічних технологій, які не лише забезпечать учня 

вагомими знаннями з навчального предмета, а й сприятимуть розвитку 

дослідницьких умінь, активності, самостійності, творчості. Водночас слід 

зауважити, що незважаючи на всі інноваційні процеси, значний обсяг знань 

у загальноосвітній школі подається в готовому вигляді і головною 

проблемою для учнів є самостійний пошук навчальної інформації. Як 

розв’язання даної проблеми є необхідність організації ефективної 

навчально-пізнавальної діяльності учнів і залучення обдарованих школярів 

до науково-дослідницької роботи. 

Аналіз науково-педагогічних джерел засвідчив, що проблема 

організації науково-дослідницької роботи є багатогранною. Її значущість у 

навчанні знайшла своє відображення у дослідженнях Ю. Бабанського, 

С. Гончаренка, Ю. Грицай, В. Загвязинського, В. Козакова, В. Оконя, 

В. Полонського, В. Рибалки, О. Рудницької, С. Сисоєвої, М. Солдатенко та 

ін. Водночас важливі психолого-педагогічні аспекти формування творчої 

особистості висвітлені в наукових працях Ю. Бабанського, Т. Ільїної, 

Г. Костюка, А. Маслоу, Р. Роджерса, О. Савченко та ін.  

Мета статті – з’ясувати особливості науково-дослідницької роботи, 

розкрити головні принципів її організації, що сприяють розвитку творчих 

здібностей учнів.  

Творчість характеризується як вища форма діяльності людини, що 

вимагає тривалої підготовки, ерудиції та інтелектуальних здібностей, є 

основою людського життя, джерелом усіх матеріальних і духовних благ. 

Поняття «творчість» в українському педагогічному словнику трактується, 

як «продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові 
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матеріальні та духовні цінності суспільного значення» [3, с. 325]. Творчість 

завжди передбачає діяльність, одержання результату, що володіє певною 

новизною та унікальністю. 

Науковцями доведено, що саме у шкільному віці в учнів починають 

формуватись творчі здібності, необхідні для подальшого естетичного 

розвитку, формування духовної культури, вироблення єдності в розумінні 

красивого, доброго, правильного, та цілісного сприйняття змісту і форми 

світу [1, с. 64]. Окрім того, творчі здібності розвиваються у процесі 

креативної діяльності та є сукупністю властивостей і особистісних якостей 

людини, які відзначаються відповідністю до вимог певного виду творчої 

діяльності, що зумовлюють їхню результативність [9, с. 83]. 

Науковець С. Сисоєва виділяє п’ять видів діяльності вчителя на уроці, 

які вважаються сприятливими для творчого розвитку учнів: 1) діяльність, 

що мотивує учнів до процесу навчання та сприяє розумінню ними його 

значення для особистісного розвитку; 2) діяльність, що цілеспрямовує, 

орієнтує учнів на мету і результат, який треба отримати, спрямовує їх увагу 

на зміст і значення творчої діяльності, яку вони виконують; 3) діяльність, 

що індивідуально диференціює учнів, розвиває різні рівні можливостей 

учнів, не обмежує їх у часі, стимулює всіх до відповідей; 4) діяльність, яка 

організує колективну творчу діяльність учнів, забезпечує організацію 

групових форм творчої навчальної діяльності; 5) діяльність, яка організує 

контрольно-оцінювальну діяльність учнів [7, с. 173‒174]. 

Вважаємо, що сприятливим середовищем для розвитку творчих 

здібностей учнів є дослідницька діяльність. Дослідницька діяльність – це 

творчий процес спільної діяльності двох суб’єктів процесу навчання 

(вчителя й учня), яка пов’язана з вирішенням творчих дослідницьких 

завдань із заздалегідь невідомим рішенням, результатом якої є формування 

дослідницького стилю мислення і світогляду в цілому, і яка передбачає 

наявність основних етапів, характерних для дослідження у науковій сфері. 

Важливо розуміти, що науково-дослідна діяльність учнів – процес спільної 

роботи учня і педагога [2, с. 64]. 

Видатний філософ-просвітитель Софокл говорив: «Великі справи не 

робляться зненацька». Щоби досягти високих навчальних результатів, 

залучити дитину до пізнання світу потрібна довга копітка спільна праця 

вчителя й учня. Головне завдання вчителя – не лише передати знання учневі, 

а навчити його самостійно здобувати навчальну інформацію. «Дуже 

важливо, щоб мислення учнів ґрунтувалося на дослідженні, пошуках, щоб 

усвідомленню наукової істини передувало нагромадження, аналіз, 

зіставлення і порівняння фактів. Спостерігаючи явища і картини природи, 

дитина оволодіває формами й процесами мислення, збагачується 

поняттями, кожне з яких сповнюється реальним змістом причинно-

наслідкових зв’язків, помічених гострим зором допитливого спостерігача» 

[8, с. 275].  
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Сенситивним періодом для формування основ дослідницької 

діяльності є підлітковий період. В цей час, за словами Л. Виготського, 

«відбувається підйом уяви і глибоке її перетворення». Вважаємо, що 

елементи дослідницької діяльності з наук природничого спрямування, 

особливо математики й інформатики, доцільно вводити вже у 7-х класах. 

Раціонально організовувати дослідницьку діяльність допоможе метод 

проектів, який передбачає індивідуальну чи групову роботу школярів над 

розв’язанням навчальної проблеми. В основі методу проектів лежить 

розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої 

знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток 

творчості і критичного мислення. Учням можна пропонувати для 

дослідження різні за змістом проекти, наприклад, статистика нашого класу, 

історія математики, старовині задачі, математичні ігри, інформаційні 

сходинки, моє портфоліо тощо. 

Слід зазначити, що знання учнів знаходяться у прямій залежності від 

обсягу і систематичності самостійної пізнавальної діяльності. Для того, щоб 

знання були результатом їхніх власних пошуків, вчителеві необхідно 

організувати ці пошуки й управляти ними. Все це можна здійснити через 

вмілу організацію науково-дослідницької роботи учнів. 

Основними завданнями науково-дослідницької роботи є: 

 формування у школяра інтересу до наукової творчості, навчання 

методиці і способам самостійного вирішення науково-дослідних завдань; 

 розвиток творчого мислення і самостійності, поглиблення і 

закріплення отриманих при навчанні теоретичних і практичних знань; 

 виявлення найбільш обдарованих і талановитих школярів, 

використання їх творчого і інтелектуального потенціалу для вирішення 

актуальних завдань. 

В організації науково-дослідницької роботи слід дотримуватись 

принципів:  

 дослідницька діяльність учнів є наближеною до науково-дослідної 

діяльності, її початком, а також може мати продовження у подальшій 

науковій діяльності;  

 зміст дослідження обов’язково повинен поєднуватися з 

навчальною метою, загальними потребами суспільства та запитами 

сьогодення;  

 наукове дослідження – безперервний і тривалий процес; 

 науково-дослідницька діяльність – обов’язково керований процес;  

 процес дослідження є індивідуалізованим і складається з 

наступних кроків: вибір і узгодження теми – складання плану роботи – 

опрацювання наукової літератури і написання плану дослідження – відбір 

та оцінка фактів – обробка, аналіз та систематизація зібраного матеріалу – 

написання роботи – рецензування і доопрацювання роботи – остаточне 

редагування та оформлення результатів дослідження – захист роботи. 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 207 

Основними формами залучення учнів до науково-дослідницької 

діяльності є: 

 участь в роботі МАН України, наукових гуртках, товариствах, 

секціях, школах юних дослідників, творчих лабораторіях; 

 індивідуальна та групова робота над пошуковими та науково-

дослідницькими проектами («Сто чудес України», «Мій рідний край – моя 

земля», «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього» тощо); 

 науково-практичні конференції, семінари, колоквіуми, наукові 

читання, конкурси-виставки пошукових та дослідницьких робіт; 

 навчальні екскурсії, експедиції, дослідницькі маршрути; 

 розроблення мультимедійних проектів, участь в Інтернет-

олімпіадах, віртуальних дослідницьких змаганнях та конкурсах; 

 самоосвітня діяльність [6].  

Водночас при організації науково-дослідницької роботи виникають 

труднощі:  

 слабке володіння методологією наукового дослідження, дефіцит 

методичної, наукової, психолого-педагогічної, спеціальної літератури; 

 велика завантаженість учнів, відсутність часу; 

 побоювання вчителів залучати школярів до «невластивої для них 

наукової діяльності»; 

 наукообразність в освітньому процесі, тобто відірване від життя 

знання. 

Як і кожне наукове дослідження, науково-дослідницька робота учнів 

є унікальною і має свою специфіку. А тому, щоб правильно розподілити час 

і раціонально організувати роботу над темою, можна скористатися 

алгоритмом проведення науково-дослідницької роботи [4, с. 45]. 

Розпочинається будь-яка наукова робота з вибору теми і проблеми 

дослідження. Це один із найважливіших і, мабуть, найважчих етапів 

підготовки учня до наукової роботи. Учень може обрати тему самостійно 

або за порадами вчителя, наукового керівника. Важливо, щоб тема для нього 

була цікавою, близькою до його віку і базувалася на доступному матеріалі. 

Для вибору теми дослідження слід враховувати актуальність, новизну, 

оригінальність, а також тематичну спрямованість. 

Наступний крок – формулювання назви науково-дослідницької 

роботи, яка повинна відображати її конкретність та виваженість, бути 

змістовною і максимально лаконічною, точно визначати тему роботи, 

відображати її основну проблематику, свідчити про мету дослідження та її 

завершеність.  

Назва науково-дослідницької роботи повинна бути за можливості 

короткою, відповідати обраному напрямку наукової проблематики, 

вказувати на мету дослідження і його завершеність.  

До прикладу, невдалою є така назва роботи – «Лабораторна робота з 

програмної інженерії» чи «Особливості реалізації деяких алгоритмів 
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пошуку». Для таких робіт можна було б підібрати більш вдалі назви, 

наприклад: «Проектування та розробка середовища для проведення 

лабораторних робіт з програмної інженерії» або «Пакет програмного 

забезпечення «Program Еengineer»» і «Модифікований алгоритм пошуку 

«Best Searcher»» або «Оптимізована модель пошуку інформації» відповідно. 

Далі потрібно виділити об’єкт і предмет дослідження.  

Під об’єктом дослідження в науці розуміють явище, фізичний процес, 

конструкцію, технологічний процес тощо, тобто те, що вивчають, 

досліджують, удосконалюють, розробляють. Під предметом дослідження 

розуміють окремі сторони, якості й відносини об’єкта – того чи іншого 

явища, процесу, які необхідно дослідити. Предмет дослідження міститься в 

межах об’єкта, а тому об’єкт і предмет дослідження співвідносяться як 

загальне і часткове. Власне предмет дослідження – це та частина об’єкта, 

яка безпосередньо вивчається (в об’єкті виділяється та його частина, яка є 

предметом дослідження). Предмет дослідження визначає тему науково-

дослідницької роботи. Зауважимо, що досить часто в роботах ці два поняття 

плутають.  

Розглянемо на прикладі, як правильно визначити предмет і об’єкт 

наукового дослідження. Нехай маємо науково-дослідницьку роботу на тему 

«Модифікований алгоритм пошуку «Best Searcher»». Предметом 

дослідження цієї роботи не є алгоритм пошуку інформації, як це видається 

на перший погляд, а власне сам пошук інформації як процес (явище). 

Об’єктом даного дослідження може бути розробка модифікації деякого 

алгоритму пошуку чи створення певної моделі оптимального пошуку. 

Після визначення об’єкта і предмета дослідження формулюється мета 

роботи. 

Мета наукової роботи – це запланований кінцевий результат, що 

відображається у висновках наукової роботи. Мета дослідження 

конкретизується в завданнях, які формуються у вигляді низки конкретних 

кроків. Сформульовані завдання мають розкривати зміст теми наукової 

роботи. 

Звернемось знову до попереднього прикладу. Одним із можливих 

формулювань мети можна вважати таке: «Мета роботи полягає в розробці 

ефективної модифікації алгоритму пошуку». Для досягнення цієї мети слід 

розв’язати наступні завдання: 1) розглянути відомі алгоритми пошуку; 

2) окреслити шляхи можливого підвищення ефективності роботи 

алгоритмів; 3) експериментально перевірити й обґрунтувати розроблену 

модифікацію алгоритму пошуку; 4) розробити практичні рекомендації щодо 

використання запропонованої розробки.  

Таким чином, ми бачимо, що поставлені завдання логічно й 

послідовно забезпечують досягнення мети дослідження. 

Наступним кроком роботи передбачається визначення методів та 

обрання методик дослідження.  
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Методика досліджень містить опис сукупності методів, прийомів і 

засобів, які будуть використовуватись для дослідження обраного процесу чи 

явища. Вона дає відповідь на запитання: у який спосіб, яким чином буде 

проводитися дослідження. Вибір методів і методик аналізу фактичного 

матеріалу повинен відповідати об’єкту й завданню дослідження. Від цього 

залежить успіх наукової роботи. Кожна галузь знань має власну, специфічну 

систему методів і методик аналізу, з якими учнів мають ознайомити наукові 

керівники. 

Завершальним, але не менш важливим етапом підготовки до науково-

дослідницької роботи є розробка плану та графіка виконання роботи, що 

сприятиме успішному і своєчасному виконанню всієї програми науково-

дослідницької роботи.  

На сьогодні більшість науковців розуміє, що інформатизація 

суспільства – це загальний і неминучий процес розвитку людської 

цивілізації, що альтернативи інформатизації немає і вона – це прорив у 

майбутнє; процес широкомасштабного використання ІТ-технологій у всіх 

сферах соціально-економічного, політичного і культурного життя 

суспільства з метою підвищення ефективності використання інформації і 

знань для управління, задоволення інформаційних потреб громадян, 

організацій і держави і створення передумов переходу країни до 

інформаційного суспільства. З нею пов’язують вирішення проблем 

ефективності державного управління, прискорення темпів науково-

технічного прогресу, розвитку наукомістких виробництв і високих 

технологій, якісного поліпшення системи освіти, зростання продуктивності 

праці, вдосконалення соціально-економічних відносин, духовного життя, 

поліпшення життєвого рівня і демократизації суспільного життя [5].  

Таким чином, невід’ємною частиною науково-дослідницької роботи є 

використання сучасних інформаційних технологій або проектування та 

розроблення власного програмного забезпечення.  

Якщо юним дослідниками запропонована програмна реалізація, то 

після цього неодмінно потрібно підготувати інструкцію з використання 

розробленого програмного забезпечення, провести тестування та 

відлагодження роботи програмного продукту, а далі відбувається 

інтерпретація отриманих результатів. 

Отже, процес розвитку творчих здібностей учнів набуває 

ефективності за умов залучення їх до науково-дослідницької роботи, 

зокрема до написання перших наукових робіт. Адже в атмосфері 

інтелектуального пошуку і наукового спілкування відбувається творче 

зростання школярів, з’являється прагнення знаходження істини, 

дослідження, успіху. А це, напевно, найголовніше у процесі навчання, тому 

що успіх породжує бажання дізнаватися більше і вчитися, впевнено йти до 

вершин творчості й самоудосконалюватися.  
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УДК 371.134+372 

Наталія Савченко 

 

СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 

ІМІДЖУ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

 

У статті представлено теоретичний аналіз феномена «професійний 

імідж вчителя початкової школи», визначено його ключові 

характеристики. Розкрито питання формування професійного іміджу 

вчителя, а також структуру професійного іміджу педагога та 

запропоновано власну інтерпретацію структури професійного іміджу 

вчителя початкової школи. Визначено, що професійний імідж учителя 

початкової школи як образ педагога формується на основі двох 

взаємопов’язаних аспектів: внутрішніх і внутрішніх атрибутів 

особистості фахівця.  

Ключові слова: професійний імідж, професійний імідж учителя 

початкової школи, структура іміджу, внутрішні та зовнішні атрибути 

іміджу. 

 

В статье представлены теоретический анализ феномена 

«профессиональный имидж учителя начальной школы», определены его 

ключевые характеристики. Раскрыты вопросы формирования 

профессионального имиджа учителя, а также структуру 

профессионального имиджа педагога и предложено собственную 

интерпретацию структуры профессионального имиджа учителя 

начальной школы. Определено, что профессиональный имидж учителя 

начальной школы как образ педагога формируется на основе двух 

взаимосвязанных аспектов: внутренних и внутренних атрибутов личности 

специалиста. 

Ключевые слова: профессиональный имидж, профессиональный 

имидж учителя начальной школы, структура имиджа, внутренние и 

внешние атрибуты имиджа. 

 

The article also focused on the problem of formation of professional image 

of teachers. Based on the analysis of psychological and educational research 

reveals the essence of the concept of «professional image of an elementary school 

teacher», identified as the key characteristics of its socio-cultural and 

pedagogical phenomenon. It was determined that the professional image of an 

elementary school teacher as an image of the teacher is based on two interrelated 

aspects: internal attributes of personality, a relatively static and are represented 

by H-concept master motives and values of educational activities, professionally 

significant qualities of the teacher, the professional competence as a system of 

professional knowledge, skills and abilities; and trappings that quickly enough 
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vary depending on the requirements of the company to the professional activity of 

a specialist, the educational environment and the personal goals of the teacher. 

Key words: image, professional image of an elementary school teacher, the 

structure of the image, internal and external attributes of the image. 

 

Реформування освіти, перехід до гуманізації та демократизації 

шкільного життя, орієнтація на розвиток особистості учня, а не тільки на 

просту передачу знань, пред’являє принципово нові вимоги до особистості 

вчителя. 

Актуальність дослідження формування індивідуального іміджу 

педагога обумовлена в процесом реформування освіти, який передбачає 

посилення уваги до індивідуальності не тільки учня, але й учителя, 

заохочення його творчих здібностей, незвичайності, неординарності. Але, 

як бувало і раніше, в Насправді багато хто з декларативних ідей і принципів 

не реалізуються в достатній мірі. Поясненням цьому може бути як 

складність і суперечливість процесу реформування вітчизняної освіти в 

справжніх соціально-економічних умовах, так і недостатня увага до процесу 

формування особистості та індивідуальності самого вчителя. Система 

професійного та післядипломної освіти педагогів приділяє достатньо уваги 

підвищенню кваліфікації вчителя, але формування педагога як гармонійно 

розвиненої суб’єкта, у якого якості розуму вдало поєднуються з фізичної 

розвиненістю, зовнішньою привабливістю, хорошими манерами, володіє 

адекватною самооцінкою і розвиненою Я-концепцією, часто залишається 

поза поля діяльності освітніх установ. Як один із шляхів гуманізації освіти 

і підвищення ефективності педагогічної діяльності пропонується 

формування індивідуального іміджу педагога, що враховує специфіку 

педагогічної праці. 

Теоретичні та методичні аспекти формування професійного та 

індивідуального іміджу педагогічних працівників досліджували 

О. Горовенко, Ю. Дзядевич, Т. Довга, І. Зубкова, В. Ісаченко, А. Калюжний, 

О. Ковальова, А. Кононенко, І. Ніколаєску, О. Попова, І. Розмолодчикова, 

Н. Тарасенко, А. Череднякова, В. Черепанова та ін.  

У сучасних наукових розвідках проблема формування іміджу педагога 

найбільш широко представлена в теорії і методиці професійної освіти та 

психології.  

Метою статті є аналіз психолого-педагогічних досліджень з метою 

узагальнення поглядів науковців на окреслену проблему та презентування 

цілісного уявлення про поняття «професійний імідж вчителя початкової 

школи» та його структуру. 

Професійний імідж, на думку педагогів-практиків, – 

персоніфікований образ професії, тобто узагальнений емоційно 

забарвлений образ типового її представника, який має символічну природу, 

що характеризується навіюванням, та здійснює психологічний вплив на 
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оточуючих [1, с. 196].  

Професійний імідж – це складний соціально-психологічний та 

педагогічний феномен, який передбачає створення образу конкретної 

професії. Він створюється і розвивається в процесі певної професійної 

діяльності і є фактором підвищення її ефективності. 

Формування індивідуального іміджу педагога як засобу реалізації 

гуманістичної концепції освіти однією із перших досліджувала 

В. Черепанова, який вона репрезентує як гармонійну сукупність зовнішніх і 

внутрішніх індивідуальних, особистісних, індивідуальних і професійних 

якостей вчителя, покликаних продемонструвати його бажання, готовність і 

здатність до суб’єкт-суб’єктного спілкування з учасниками освітнього 

процесу [8, с. 6].  

Досидь вдало, на нашу думку, визначає базові категорії дослідження 

професійного іміджу учителя О. Горовенко, зокрема науковцем 

узагальнено, що професійний імідж учителя – сукупність особливостей і 

характерних рис, які формують його образ як фахівця у процесі взаємодії з 

учнями, колегами, соціальним оточенням [3, с. 70]. 

Дослідниця І. Ніколаєску зазначає, що професійний імідж – це 

символічний образ суб’єкта, який твориться під час цілісного педагогічного 

процесу [5, с. 57]. Авторкою доведено, що професійний імідж завжди 

конгруентний, тобто існує відповідність між внутрішнім досвідом, 

самовідчуттям і зовнішнім виявом цього в поведінці. Такий імідж, на думку 

дослідниці, завжди функціональний, він сприяє розв’язанню практичних 

завдань, безпосередньо залежить від соціуму й соціальних очікувань. 

Тоді як необґрунтованими, на нашу думку, є поглядами вітчизняних 

колег науковців, які визначають сутність цього феномену через поняття 

«утворення в структурі особистості» або «якість», адже за такого 

визначення професійного іміджу зникає ключова його характеристика – 

аспект відтворення суб’єкту у свідомості тих, хто з ним взаємодіє. Це 

стосується дослідження Ю. Дзядевич, яка визначає професійний імідж 

студентів мистецьких спеціальностей як «складне комплексне утворення в 

структурі особистості майбутнього фахівця, в якому гармонійно поєднані 

зовнішні й внутрішні чинники та процесуальні компоненти, що формуються 

завдяки інтеграції професійних та особистісних характеристик, 

відповідаючи вимогам соціокультурного середовища, освітнього простору 

та мистецької освіти» [4, с. 66–67] та І. Розмолодчикової: «професійний 

імідж учителя початкових класів – це інтегрована якість особистості, що 

об’єднує в собі систему культурологічних, психологічних, педагогічних 

знань, умінь і навичок учителя, його особлива здатність до синтезу 

чарівливості та духовності, що сприяють професійному та особистісному 

розвитку» [7, с. 166]. На нашу думку, визначення І. Розмолодчикової 

розкриває аспект готовності вчителя до формування іміджу, адже увага 

акцентується на структурі інтегрованої якості, що забезпечує розвиток 
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фахівця, а не удосконалення суб’єкта-прообразу як професіонала. 

Імідж вчителя є результатом розв’язання протиріч між ідеальним Я 

професіонала і його образом у інших, тобто є сукупністю тих об’єктивних 

вражень, які виникають про даного фахівця у колег, учнів, батьків, 

керівництва, громадськості тощо. 

Усвідомлення наявних протиріч змушує педагога здійснювати 

іміджетворчу діяльність, спрямовану на наближення свого образу як 

педагога в інших зі своїм ідеальним Я професійним. У результаті такої 

діяльності і виникає імідж як образ суб’єкта, часто визнаний як 

символічний, який створюється у процесі інтерсуб’єктної взаємодії. Цей 

стійкий образ, що сприймається і самим його суб’єктом-прообразом суттєво 

впливає на його професійну Я-концепцію. О. Перелигіна наголошує: 

«Причому цей вплив відбувається не тільки на рівні самосприйняття, а й на 

рівні зміни об’єктивних професійно-діяльнісних характеристик – людина як 

би «підтягується», прагнучи «відповідати» своєму іміджу [6, с. 41]. 

На нашу думку, продуктивність іміджу педагога визначається 

ефективністю розв’язанням вчителем, тобто суб’єктом-прообразом іміджу, 

професійних завдань, які визначені згідно державних вимог та особистісних 

потреб фахівця. Отже, професійний імідж учителя початкової школи – це 

цілісний, стійкий образ педагога в свідомості суб’єктів педагогічної  

взаємодії, який створюється з метою досягнення суб’єктом-прообразом 

професійних та особистісних цілей. 

Щоб зрозуміти, що відображається у свідомості суб’єктів педагогічної  

взаємодії в процесі створення іміджу вчителя початкової школи необхідно 

дослідити структуру професійного іміджу. Вона будується на загальних 

теоретичних засадах формування зовнішніх та внутрішніх аспектів іміджу 

та особливостях, здійснюваної вчителем, педагогічної діяльності і зокрема, 

як ключової фігури початкової ланки освіти. 

Аналіз наукової літератури доводить, що у роботах зарубіжних та 

вітчизняних науковців широко представлено структуру іміджу як 

соціокультурного феномену, а представники педагогічної іміджології 

презентують структурно-компонентий аналіз професійного іміджу вчителя.  

В. Бойко вдало узагальнює структуру індивідуального іміджу 

особистості і представляє її як взаємозв’язок складників: аудіовізуальна 

культура особистості (мова, манера триматися на людях, одяг, зачіска, які 

відповідають очікуванням більшості людей чи окремої соціальної групи); 

стиль поведінки (професійний, інтелектуальний, моральний, емоційний, 

комунікативний, естетичний, етичний); внутрішню філософію, систему 

цінностей людини (життєві установки, моральне кредо, систему стосунків), 

які мають вплив на її зовнішність та манеру поведінки; атрибути, які 

підкреслюють соціальний статус і вподобання людини (обстановка офісу, 

машина тощо); психогігієнічний «Я-образ» (зовнішній і внутрішній спокій 

людини, активність, приязність, миролюбність і т. ін.) [2, с. 27]. 
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Отже, імідж завжди розкриває зовнішні та внутрішні аспекти 

особистості, їх сприйняття оточуючими та співвіднесення з власним 

суб’єктивним розумінням ідеалу. 

Характер професійного іміджу може бути як позитивним, при 

гармонійній взаємодії суб’єкта-прообразу з природним і соціальним 

середовищем, при високому рівні збалансованості особистісних цінностей, 

мотивів та установок; так і негативним – при десонансній взаємодії з 

середовищем, соціальною групою, особистостями або при низькому рівні 

збалансованості особистісних утворень суб’єкта-прообразу. 

Структура іміджу педагога досить ґрунтовно представлена у 

дослідженнях О. Бекетової, М. Варданян, О. Горовенко, Ю. Дзязевич, 

І. Ніколаєску, І. Розмолодчикової, Н. Тарасенко, В. Черепанової та ін.  

Однією із перших структурно-компонентний аналіз індивідуального 

іміджу педагога презентує В. Черепанова, яка представляє її у вигляді 

динамічної моделі зі складниками: відносно статичне ядро (Я-концепція, 

цінності, установки, знання, вміння) і зовнішня частина образу (візуальний, 

аудіальний, ольфакторний і кінестетичний образи) [8]. Цілісність структури 

іміджу забезпечується взаємопов’язаністю елементів, що забезпечують, з 

одного боку, її стійкість (ядро іміджу), з іншого – динамічність (зовнішній 

складник іміджу). 

У своєму дослідженні О. Горовенко до головних складових іміджу 

вчителя відносить: внутрішнє «Я» (внутрішній образ учителя, що відповідає 

обраному фаху і виявляється у його професійній культурі й мисленні, 

емоційності й творчому настрої, привабливості й вишуканості, внутрішній 

стійкості й гідності, позиції й ступеня мобілізації тощо); візуальний образ 

учителя (засвідчує ціннісні риси, які у гармонійному поєднанні з 

педагогічним артистизмом створюють позитивний образ учителя, сприяють 

формуванню приємного враження й репутації, допомагають виявити себе не 

тільки привабливою людиною, але й чудовим педагогом); комунікативність 

(використання вербальних і невербальних засобів спілкування): жести, 

міміка, пантоміміка, інтонація, магія слова, темпоритм мовлення педагога, 

що мають привертати увагу учнів до вчителя, викликати довіру та 

налаштувати на активну взаємодію [3, с. 39]. 

Професійний імідж як складову педагогічної культури майбутнього 

вчителя початкових класів представлено у дослідженні І. Розмолодчикової. 

Науковець структурує імідж за зовнішнім аспектом (інтерактивний образ, 

бездоганний зовнішній вигляд, виразність міміки, одяг, аксесуари, зачіска, 

макіяж, уміння використовувати простір у спілкування тощо) та внутрішнім 

(менталітет, цінності, мотивація, цілі, інтереси, потреби, інтелект, 

мистецтво подобатись тощо) [7, с. 64]. 

Широко розповсюдженою є багатокомпонентна структура іміджу 

педагога, що побудована на основі взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

складових, що репрезентують різні аспекти формування іміджу: 
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мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, емоційний (Н.Тарасенко); 

когнітивний, емоційний і функціонально-комунікативний (І. Ніколаєску); 

мотиваційно-ціннісний, когнітивно-гносеологічний і процесуально-

діяльнісний (Ю. Дзязевич); професійна Я-концепція та зовнішні складові – 

індивідуально-особистісний, комунікативно-інтерактивний, статусний, 

професійний, адаптивний (О. Бекетова) та ін. 

Аналіз досліджень структури професійного іміджу дозволяє зробити 

висновок, що представлення структурних елементів цього феномену та їх 

взаємодія мають різне обґрунтування відповідно галузі дослідження. На 

нашу думку, компонентний аналіз професійного іміджу вчителя має бути 

побудований на основі ключових характеристик феномену, що 

досліджується. Отже, професійний імідж вчителя початкової школи: 

– обов’язково поєднує внутрішні та зовнішні характеристики 

суб’єкту-прообразу;  

– проектується на Я-концепцію вчителя як професіонала, що 

призводить до внутрішніх та зовнішніх змін у ній та виражає тенденцію 

наближення до ідеального Я; 

– завжди має прагматичний характер і залежить від цілей діяльності, 

яка є в основі взаємодії суб’єктів (педагогічна діяльність);  

– орієнтований на сприйняття поведінки, що визначає професійний 

успіх, і відповідає певним очікуванням; 

– продукує риси і ознаки професійної групи, носить характер 

професійного стереотипу; 

– служить засобом, що сприяє ідентифікації своєї професійної групи 

і засвоєнню групових норм і цінностей; 

– виступає засобом педагогічного впливу на емоційну сферу 

молодшого школяра, а через неї – на його свідомість, поведінку і діяльність, 

а отже є дієвою прихованою формою суб’єкт-суб’єктної взаємодії вчителя 

та учнів. 

Спираючись на ідею зовнішньої та внутрішньої атрибутики 

професійного іміджу ми пропонуємо власну інтерпретацію структури 

професійного іміджу вчителя початкової школи.  

Отже, на нашу думку, професійний імідж учителя початкової школи 

як образ педагога формується на основі двох взаємопов’язаних аспектів: 

внутрішніх атрибутів особистості, що є порівняно статичними і 

презентуються через Я-концепцію вчителя, мотиви та цінності педагогічної 

діяльності, професійно значущі якості учителя, професійну компетентність 

як систему професійних знань, умінь, навичок та здатностей; і зовнішніх 

атрибутів, які досить оперативно змінюється залежно від вимог суспільства 

до професійної діяльності фахівця, освітнього середовища та особистісних 

цілей педагога. 

Головним детермінантом формування іміджу вчителя початкової 

школи виступає досягнення прообразом позитивного Я-образу 
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професіонала в свідомості суб’єктів взаємодії. Для професійного іміджу 

вчителя важливим є його відносна стійкість, представленість в образі 

незмінних внутрішніх і зовнішніх характеристик, які формують певне 

враження про професіонала.  

Зважаючи на те, що професійний імідж вчителя великою мірою 

залежить від готовності суб’єкту до його формування, ми вважаємо за 

доцільне здійснювати таку підготовку ще на етапі навчання у ВНЗ. Вона 

допоможе їм у майбутньому якісно і цілеспрямовано організовувати 

іміджетворчу діяльність, презентувати позитивний професійний образ, 

сприятиме здоровій конкуренції педагогів на ринку праці та освітніх послуг. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в детальній 

характеристиці внутрішніх і зовнішніх атрибутів професійного іміджу 

вчителя початкової школи. 
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ДІАГНОСТИКА СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

У статті проаналізовано необхідність діагностування стану 

сформованості професійної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів у системі фахової підготовки. Наведено зразки 

анкетування серед студентів вищих педагогічних навчальних закладів 

України спеціальності «Дошкільна освіта» для визначення рівнів 

сформованості професійної культури на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту. Висвітлено результати анкетування 

студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Дошкільна освіта», та 

виявлено стан формування їх професійної культури.  

Ключові слова: майбутній вихователь дошкільного навчального 

закладу, педагогічний експеримент, професійно-педагогічна культура, рівні 

сформованості професійної культури, педагогічне спостереження, 

анкетування. 

 

В статье проанализирована необходимость исследования состояния 

сформированности профессиональной культуры будущих воспитателей 

дошкольных учебных заведений в системе профессиональной подготовки. 

Приведены образцы анкетирования среди студентов высших 

педагогических учебных заведений Украины специальности «Дошкольное 

образование» для определения уровней сформированности профессиональной 

культуры на констатирующем этапе педагогического эксперимента. 

Представлены результаты анкетирования студентов – будущих 

воспитателей дошкольных учебных заведений образовательной степени 

«магистр» по специальности «Дошкольное образование», и установлено 

состояние формирования их профессиональной культуры.  

Ключевые слова: будущий воспитатель дошкольного учебного 

заведения, педагогический эксперимент, профессионально-педагогическая 

культура, уровни сформированности профессиональной культуры, 

педагогическое наблюдение, анкетирование. 

 

Necessity of state research of preschool teachers’ professional culture 

formation in the system of vocational training is analysed in the article. 

Questionnaires samples among students of higher pedagogical educational 

establishments of Ukraine in speciality «Preschool education» for determination 

of levels of professional culture formation at recorded stage of pedagogical 
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experiment are given. Results of students’ questionnaire – of future preschool 

teachers of Master degree in speciality «Preschool education» are presented, and 

condition of their professional culture formation is revealed. It is proved that 

future preschool teachers realize the need of their own professional culture 

formation. It is recorded that the level of students’ professional culture formation 

demands increase to conditionally established by us. At the recorded stage of 

pedagogical experiment aiming at determination of levels of professional culture 

formation pedagogical observation is carried out, conversations and 

questionnaires among students of  higher pedagogical educational establishments 

on intentionally developed author’s by questionnaires are led. 

Key words: future preschool teacher, pedagogical experiment, professional 

and pedagogical culture, levels of formation of professional culture, pedagogical 

observation, questionnaire. 

 

Актуалізація теми формування професійної культури студентів 

зумовлена в першу чергу соціальним замовленням суспільства, зокрема, 

оприлюдненням низки законодавчих актів в освіті реформаційного 

характеру. У Проекті нового Закону України «Про освіту» від 04.04.2016 

№3491-д, підготовленого до другого читання від 10.07.2017 р., зазначено: 

«Освіта – основа інтелектуального, духовного і культурного розвитку 

особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорука 

розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

суспільної цінності, розвиток її розумових і творчих здібностей, 

професійних знань і компетентностей, забезпечення її успішної соціалізації 

у мінливих соціальних умовах, сприяння розвитку особистостей, готових до 

свідомого суспільного вибору, діяльності в умовах громадянського 

суспільства заради примноження інтелектуального і культурного 

потенціалу українського народу і забезпечення сталого людського розвитку 

в Україні» [2, с. 1]. 

Концепція «Нова українська школа», ухвалена рішенням колегії МОН 

від 27.10.2016 р., загалом спрямована на реформування повної загальної 

середньої освіти. У документі наголошується на оволодінні випускниками 

школи 10 ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, серед 

яких виділяють: обізнаність та самовираження у сфері культури. Ця 

компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної 

ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття 

культурного вираження інших [1, с. 12–13]. Формула Нової школи 

складається з 9 ключових компонентів, серед яких варто виділити третій 

компонент, який можемо віднести до проблеми нашого дослідження, а саме: 

у процесі професійно-педагогічної діяльності вихователів ДНЗ значущим є 

наскрізний процес виховання, який формує цінності [1, с. 7]. 

Загальновідомо, що елементами культури виступають мова, норми 
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поведінки, цінності, звичаї, традиції та інші, що, безперечно, є складовими 

системи формування й підвищення професійної культури педагога. Також у 

документі зазначено, що виховний процес буде невід’ємною частиною 

всього освітнього процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, 

зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, 

повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні 

(свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і 

культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, 

солідарність, відповідальність) [1, с. 19].  

Відтак педагоги вищої школи мають чітко окреслені напрямки задля 

удосконалення освітнього процесу в цілому та якісної підготовки майбутніх 

фахівців у певній педагогічній галузі.  

Проблеми розвитку й формування культури особистості, зокрема й 

професійної культури, висвітлювали у дослідженнях такі науковці: 

В. Біблер, М. Бахтін (культура як форма спілкування культур (діалог 

культур)), де сучасна культура – це діалог тих культурних цінностей, що 

були створені в різні періоди історії людства; О. Бігич, С. Гончаренко, 

І. Зязюн, В. Ігнатов, І. Ісаєв (культура освіти); І. Кузнєцова (емпатійна 

культура); О. Плахотнік (інформаційна культура); О. Пономаренко (етична 

культура); О. Попчук (професійна культура документознавця); 

І. Сабатовська (культура професійної діяльності); А. Якуба (культура 

суспільства) та інші.  

Однак, поки що бракує узагальненого дослідження щодо формування 

культури майбутніх вихователів ДНЗ, для цього необхідний системний 

поетапний аналіз. 

Мета статті полягає у діагностуванні стану сформованості 

професійної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів на основі здійснення педагогічного спостереження, проведення 

бесіди та анкетування серед студентів вищих навчальних закладів 

спеціальності «Дошкільна освіта» на констатувальному етапі експерименту. 

Дослідно-експериментальна перевірка здійснювалась відповідно до 

розроблених та обґрунтованих педагогічних умов щодо формування 

професійної культури майбутніх вихователів ДНЗ. Для з’ясування стану 

сформованості професійної культури у студентів – майбутніх вихователів 

ДНЗ, та визначення рівнів сформованості, їх якісних та кількісних 

характеристик нами було використано педагогічний експеримент, який 

включає констатувальний, формувальний і контрольний етапи.  

Констатувальний етап (2014‒2015 н. р.) педагогічного експерименту 

був спрямований на визначення кількості досліджуваних, розподіл 

студентів – майбутніх вихователів ДНЗ на контрольну й експериментальну 

групи та визначення рівнів сформованості їх професійної культури у 

процесі професійної підготовки (попередній зріз) у вишах. 
На констатувальному етапі педагогічного експерименту з метою 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 221 

визначення (наявних) рівнів сформованості професійної культури здійснено 
педагогічне спостереження, проведено бесіди та анкетування серед 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів за спеціально 
розробленими авторськими анкетами. 

В умовах становлення інформаційного суспільства, інформатизації 
сучасної системи освіти з метою вивчення проблеми необхідності 
формування та підвищення професійної культури майбутнього вихователя 
ДНЗ було проанкетовано студентів спеціальності «Дошкільна освіта». 
Анкетування охоплювало студентів чотирьох вищих навчальних закладів 
України, які навчаються за освітнім ступенем «магістр», спеціальності 
«Дошкільна освіта». Респондентами стало 185 студентів вишів денної та 
заочної форм навчання, серед них 90 студентів експериментальних груп 
(ЕГ) та 95 студентів контрольних груп (КГ). Розв’язання поставлених 
завдань потребувало дослідження рівнів сформованості професійної 
культури у майбутніх вихователів ДНЗ. 

На цьому етапі діагностики було використано анкету №1 «Моя оцінка 
рівня сформованості професійної культури» (за О. В. Попчук, 2013 р.), 
завдяки якій можемо дізнатися, як студенти оцінили власний рівень 
сформованості професійної культури як майбутніх вихователів ДНЗ у 
процесі її професійної підготовки. Оцінка рівня сформованості професійної 
культури майбутнього вихователя ДНЗ оцінювалася за 12-бальною шкалою: 
високий (9‒12 балів); середній (5‒8 балів); низький (0‒4 бали). 

Аналіз отриманих даних доводить, що більшість студентів 
спеціальності «Дошкільна освіта», відповідаючи на питання №1 «Оцініть 
власний рівень професійної культури за 12-ти бальною шкалою», 
розподілилися таким чином: 67% визначили свій рівень професійної 
культури як середній, 18% – високий, 15% – низький. На запитання «Чи 
вважаєте Ви необхідним підвищувати свій рівень професійної культури?» – 
82% студентів відповіли схвально, зазначивши, за необхідне його 
обов’язкове підвищення, але 18% опитуваних визначили, що не вбачають у 
цьому необхідності. Очевидно, що більша частина опитуваних прагне до 
професійного розвитку й самовдосконалення, у тому числі й шляхом 
набуття вмінь та навичок значного рівня професійно-педагогічної культури. 
Значною мірою така потреба майбутніх вихователів ДНЗ залежить від 
їхнього бажання наслідувати власний педагогічний ідеал та відповідати тим 
встановленим освітнім запитам, що висуваються до професійно-
педагогічної діяльності сучасного педагога-вихователя.  

Таким чином, можемо констатувати, що значна частина студентів 
дошкільної освіти прагне працювати за спеціальністю та усвідомлює 
необхідність формування й підвищення як загальної, так і власне 
професійної культури щодо своєї майбутньої педагогічної діяльності у 
роботі з дітьми дошкільного віку. Необхідною умовою цього є спрямування 
майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дітьми дошкільного віку та 
створення відповідних умов, щоб кожен студент зміг своєчасно розкрити й 
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сформувати як загальні, так і професійні вміння. 
Відповідаючи на питання №2 означеної анкети, студенти оцінили 

рівень сформованості професійної культури своїх однокурсників так: 53% – 
середній, 37% – низький, і лише 10% – високий рівень оволодіння. У зв’язку 
з цим постає суперечність між самооцінкою студентів свого рівня 
сформованості професійної культури та оцінкою рівня сформованості 
ровесниками (оцінювання однокурсників може бути спричинене як 
об’єктивними, так і суб’єктивними причинами). 

Опитування студентів «Як Ви розумієте сутність феномена 
професійної культури?» показало, що майже половина респондентів (48%) 
не можуть повністю висвітлити відповідь на запитання та не мають повного 
його розуміння, зазначивши смисл означеного феномена: це звички та 
навички педагога-вихователя; спілкування, притаманні конкретній 
дисципліні (педагогіці); уміння правильно подавати інформацію, поводити 
себе з дітьми дошкільного віку та інше. Відповідно 52% опитуваних вважає 
себе повністю особисто підготовленими до професійної діяльності.  

Здійснивши аналіз анкетних даних, виявили, що самооцінювання 
студентами та оцінювання викладачами й вихователями ДНЗ під час 
спостереження за ними у процесі проходження педагогічної практики 
мають протилежні результати. Помічено, студенти спеціальності 
«Дошкільна освіта» переконані в тому, що їх рівень професійної культури 
цілком відповідає тим встановленим освітнім вимогам, що висуваються до 
сучасного фахівця дошкільної освіти. Припускаємо, що у більшості 
випадків студенти необ’єктивно оцінюють власний рівень професійної 
культури, завищують його. 

З метою перевірки достовірної самооцінки студентів спеціальності 
«Дошкільна освіта» виконано таке:  

– залучено як експертів викладачів університетів, методистів ДНЗ, 
керівників педагогічних практик та вихователів дошкільних навчальних 
закладів, які безпосередньо мали змогу оцінити ґрунтовність знань 
студентів у практичній діяльності;  

– проведено повторне анкетування, але із зазначенням 
обґрунтованої думки студентів – майбутніх вихователів ДНЗ на поставлені 
запитання анкети, де зможемо визначити рівень теоретичних знань і умінь 
студентів щодо майбутньої професійної діяльності, їх професійного та 
наукового світогляду, відповідної культури мислення та культури 
професійно-педагогічного спілкування та інше;  

– наведено перелік педагогічних ситуацій, що можуть трапитися у 
дошкільних навчальних закладах під час професійної діяльності, що 
передбачає перевірку готовності студентів до розв’язання професійних 
завдань та вирішення педагогічних ситуацій у ДНЗ (а також під час 
проходження педагогічної практики у дошкільних навчальних закладах).  

Для більш розширеного аналізу окресленої проблеми було 
запропоновано таку форму анкети №2 із зазначенням блоку запитань:  
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1. З чим у Вас асоціюється зміст поняття «професійна культура 
вихователя ДНЗ»? (з професійними та загальнолюдськими якостями; з 
професійними знаннями, вміннями та навичками; з професійною 
компетентністю; з професіоналізмом; з професійною кваліфікацією). 2. 
Якими якостями, на Вашу думку, повинен володіти вихователь ДНЗ як носій 
професійної культури? 3. Які основні компоненти професійної культури 
майбутніх вихователів ДНЗ Ви можете назвати? 4. Чи потрібно, на Вашу 
думку, майбутньому педагогу-вихователю володіти професійною 
компетентністю? Чому? 5. У чому виявляється професійна культура 
вихователя дошкільного навчального закладу? Відповідь обґрунтуйте. 6. Чи 
відбивається, на Вашу думку, професійна культура вихователя ДНЗ на його 
поведінці та діяльності? Яким чином? 7. Як Ви вважаєте, чи можна 
сформувати професійну культуру майбутнього вихователя ДНЗ в процесі 
навчання у виші? Відповідь обґрунтуйте. 8. Яким чином, на Вашу думку, 
необхідно вдосконалювати професійну культуру вихователя ДНЗ? Чи 
вбачаєте Ви таку необхідність? 9. Як часто у Вас виникають сумніви щодо 
правильності власних професійно-педагогічних дій та вчинків? 10. Чи 
підвищить рівень сформованості професійної культури вихователя ДНЗ, на 
Вашу думку, використання інноваційних технологій навчання? 11. Які 
особистісні риси, на Вашу думку, найбільш необхідні сучасному 
вихователю ДНЗ? (оцінку важливості студенти дають за п’ятибальною 
шкалою). 12. Які професійні цінності, на Вашу думку, будуть цінними 
особисто для Вас? (оцінку важливості студенти дають за п’ятибальною 
шкалою). 

На основі аналізу результатів відповідей студентів на блок запитань 
спеціально розробленої анкети №2 щодо низки професійно важливих знань, 
умінь та навичок майбутніх вихователів ДНЗ було встановлено, що значна 
частина респондентів вважає обов’язковим формування професійної 
культури у процесі їх навчання у виші та професійно-педагогічній 
діяльності, у прагненні до постійного самовдосконалення та саморозвитку, 
але повного уявлення про сутність, зміст та структуру означеної проблеми 
не мають, відчувають значні труднощі та потребують додаткових знань (як 
теоретичних, так і практичних).  

Асоціюючи зміст поняття професійної культури вихователя ДНЗ із 
певними педагогічними поняттями, майбутні фахівці дошкільної освіти 
віднесли до нього професійні знання, вміння й навички та професіоналізм, 
решта студентів зазначили дотичність із професійними та 
загальнолюдськими якостями. Відповіді анкетованих на названі 
компоненти професійної культури та їх перелік не є повними та 
відображають лише поверхневі уявлення респондентів щодо 
досліджуваного явища. Щодо професійних цінностей, що є найбільш 
важливими для опитуваних, то респонденти віднесли до них такі 
компоненти: освіченість, знання; любов до дітей та бажання працювати з 
ними; можливість розвитку, реалізація своїх талантів та здібностей; цікава 
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професія. Тобто майбутні вихователі ДНЗ розуміють та усвідомлюють 
значення професійних цінностей фахівця у роботі з дітьми дошкільного 
віку, проте, потребують теоретично-більшого розширення й узагальнення та 
практичного апробування. 

Результати анкетування студентів освітнього ступеня «магістр» 

спеціальності «Дошкільна освіта» наведені у відсотковому відношенні (від 

кількості респондентів) на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Результати анкетування студентів щодо визначення рівня сформованості 

професійної культури, за спеціально розробленою анкетою  

на констатувальному етапі експерименту (у %) 

 

Після проведення анкетування наступним етапом було запропоновано 

майбутнім педагогам-вихователям здійснити аналіз педагогічних ситуацій 

та розв’язати педагогічні задачі, що можуть трапитися у дошкільних 

навчальних закладах. Для ознайомлення, теоретичного та практичного 

вирішення перелік педагогічних ситуацій внесено до розробленого 

навчального посібника щодо формування та підвищення професійної 

культури майбутнього фахівця дошкільної освіти [3]. Було укладено три 

блоки для вирішення та розв’язання педагогічних ситуацій й задач: ситуації, 

що можуть виникати у педагога-вихователя з дітьми дошкільного віку; 

ситуації, що можуть трапитися з батьками дітей дошкільного віку; 

конфліктні ситуації, у яких можуть опинитися вихователі дошкільного 

навчального закладу, співпрацюючи з колегами. 

Перевірка вирішення запропонованих педагогічних ситуацій у 

розв’язанні педагогічних задач засвідчила, що студенти недостатньо 

володіють теоретичними знаннями й творчими вміннями, відчувають 

складність й припускаються значних помилок у вирішенні поставлених 

завдань, губляться під час пошуків правильної відповіді, залишаючи 

Високий рівень
21%

Середній рівень
49%

Низький рівень
30%
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ситуацію поза увагою або вирішують її непрофесійно.  

Що стосується спілкування майбутніх фахівців дошкільної освіти у 

процесі проходження педагогічної практики, з огляду експертного 

оцінювання, то часто студенти вживають нелітературні форми (діалектизми, 

слова-паразити); не стежать за своїм мовленням, культурою поведінки 

(встановлено під час спілкування з дошкільниками, їх батьками та 

колегами), не спроможні доступно пояснити дітям дошкільного віку 

правила гри чи послідовність її виконання, іноді проявляють грубість, 

некомунікабельність, нетактовність.  

З вищезазначеного констатуємо, про наявність недостатнього рівня 

ґрунтованих знань з означеної проблеми, що призводить до невміння 

студента вирішити педагогічні ситуації, які можуть траплятися у його 

професійно-педагогічній діяльності. 

Отже, результати здійсненого опитування студентів вищих 

навчальних закладів засвідчили, що, зважаючи на предмет та завдання 

нашого педагогічного дослідження, пріоритетним для педагога залишається 

оволодіння студентами теоретичними та практичними знаннями й уміннями 

щодо культурного розвитку особистості, набуття ними досвіду культурної 

поведінки, високого рівня культури спілкування, відповідної культури 

мислення та виявлення й уникнення професійних помилок, що 

виникатимуть у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у 

процесі їх професійно-педагогічної діяльності.  

Отже, на основі здійснення порівняльного аналізу результатів 

дослідження можемо стверджувати про однорідність груп, що уможливить 

поділ груп на ЕГ та КГ. 

Перспективи подальших наукових розвідок убачаємо у висвітленні 

результатів дослідження щодо ефективності вивчення розробленого 

навчального забезпечення відповідно до створеного авторського спецкурсу 

«Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного 

навчального закладу» на формувальному та контрольному етапах 

педагогічного експерименту. 
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УДК 373.2.017.-055.1/.13 

Анна Суворова 

 

СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ЯК ФАКТОРИ  

ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ  

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті розкрита проблема впливу основних соціальних інститутів 

(сім’я, освітні заклади, однолітки, ЗМІ) на усвідомлення дитиною 

належності до певної статі та подальшої її соціалізації. Представлено 

основні підходи до визначення поняття гендерної соціалізації та 

охарактеризовано специфіку дошкільного етапу гендерної соціалізації як 

процесу формування гендерної ідентичності дитини. Розкрито 

взаємозв’язок правильних гендерних установок, гендерних стереотипів 

дорослих та соціальних очікувань в реалізації гендерної поведінки, 

гармонізації та самореалізації особистості. 

Ключові слова: соціалізація, гендерна соціалізація, гендерна 

ідентичність, гендерна роль, гендерний стереотип, соціальні інститути.  

 

В статье раскрыта проблема влияния основных социальных 

институтов (семья, образовательные учреждения, сверстники, СМИ) на 

осознание ребенком принадлежности к определенному полу и дальнейшей 

его социализации. Представлены основные подходы к определению понятия 

гендерной социализации и охарактеризована специфика дошкольного этапа 

гендерной социализации как процесса формирования гендерной 

идентичности ребенка. Раскрыта взаимосвязь правильных гендерных 

установок, гендерных стереотипов взрослых и социальных ожиданий в 

реализации гендерного поведения, гармонизации и самореализации 

личности. 

Ключевые слова: социализация, гендерная социализация, гендерная 

идентичность, гендерная роль, гендерный стереотип, социальные 

институты. 

 

The article presents the main approaches to the definition of the concept of 

gender socialization. The specifics of the pre-school stage of gender socialization 

as a process of forming a gender identity of a child are characterized. In the 

course of theoretical and conceptual analysis of scientific researches in the field 

of development of the theory of gender perspective ‒ revealed the essence and 

structure of primary gender-role socialization of preschoolers, features of the 

influence of basic social institutions (family, educational institutions, peers, mass 

media) on the perception of the child of belonging to a certain sex and its further 

socialization. The relationship between the right gender settings, gender 

stereotypes of adults and social expectations in the implementation of gender 
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behavior, harmonization and self-realization of the individual according to her 

gender identity is revealed. 

Key words: socialization, gender socialization, gender identity, gender 

role, gender stereotype, social institutions. 

 

Соціальний досвід, до якого залучається дитина, здобувається та 

проявляється в соціальній культурі. Дитина дошкільного віку поступово 

входить у суспільне середовище, формується як особистість, яка постійно 

розвивається. Саме перетворення людського індивіда на особистість 

відбувається в процесі соціалізації.  

Соціалізація передбачає взаємодію людини із соціальним 

інститутами, які впливають на процес засвоєння соціальних норм, правил, 

особливостей поведінки, то відповідно гендерна соціалізація є процесом 

засвоєння норм, правил поведінки, установок, що відповідають культурним 

уявленням про ролі, положення і покликання чоловіка і жінки в суспільстві. 

Особистість є статевою категорією, відповідно і процес навчання та 

виховання дітей повинен відбуватись з врахуванням належності особи до 

тієї чи тієї статі. Традиційні поняття про соціальні ролі та особливості 

характеру чоловіків і жінок сучасного покоління видозмінюються під 

впливом багатьох факторів. Такі трансформації статево-рольових 

стереотипів у системі гендерної освіти зумовлюють неминучу критику 

усталених традицій та адаптацію педагогічного процесу до специфіки 

«сучасної дитини». 

Формування гендерної ідентифікації як основного завдання гендерної 

соціалізації статі дає можливість особистості позбутися внутрішніх 

конфліктів, допомагає адаптуватись до соціального середовища існування, 

сформувати адекватні стосунки з батьками та однолітками як своєї, так і 

протилежної статі. Гендерна проблематика в системі сучасної освіти 

зумовлює необхідність адаптованості вихователя до гендерної соціалізації 

сучасної дитини, адже в подальшому відсутність соціального схвалення 

стане причиною несформованості у дитини правильних гендерних 

установок. Така дитина в майбутньому зазнає соціального осуду і не буде 

спроможна функціонувати як зріла, повноцінна особистість. 

Одним із пріоритетних завдань вихователя дошкільної установи є 

формування правильних гендерних установок та ціннісних орієнтирів 

дитини, як першооснови засвоєння гендерних ролей та усвідомлення 

індивідом своєї статевої належності. Ідентифікація дитини до своєї статево-

рольової групи, усвідомлення власної гендерної ролі є способом фіксації на 

суб’єктивному рівні цінностей міжстатевих взаємин.  

Проблема соціалізації дітей дошкільного віку на сучасному етапі була 

висвітлена у працях науковців (Т. Говорун, І. Рогальської, М. Cавченко та 

ін.); статева диференціація і міжособистісні взаємини у ранньому онтогенезі 

розкрита у дослідженнях (В. Абраменкової, А. Арушанової, Т. Говорун, 
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Я. Коломінського, О. Кононоко, М. Лісіної, В. Москаленко, Т. Рєпіна, 

Є. Суботинського та ін.); різні аспекти статево-рольової соціалізації 

ґрунтовно висвітлено у наукових розвідках (Д. Ісаєва, В. Кагана, І. Кона, 

Т. Репіної, В. Романової, Л. Столярчук та ін.). 

Особливого значення набувають дослідження науковців, що 

присвячені різним аспектам гендерної соціалізації та ідентичності (Ш. Берн, 

С. Бовуар, С. Бем, Т. Бендас, О. Воронина, І. Грабської, О. Здравомислової, 

М. Кіммела, О. Ключко І. Кльоциної, Л. Малес, Н. Смелзера, О. Ярської-

Смирнової та ін); засвоєння і відтворення гендерних ролей (В. Абраменкова, 

Ю. Альошина, А. Волович, Ю. Гусева); гендерна соціалізації в системі 

освіти (Ю. Гусєва, А. Смирнова, Л. Шалаева, О. Ярская-Смірнова); ЗМІ як 

інститут гендерної соціалізації (Н. Ажгіхіна, А. Альчук, Ю. Гусєва, 

Є. Здравомислова, Є. Герасимова, Г. Ротаєнко). 

У працях вітчизняних та зарубіжних науковців висвітлено соціально-

психологічний та соціокультурний аспект процесу гендерної соціалізації 

(Ш. Берна, Д. Ісаєва, В. Каган, Я. Коломинського, І. Кона, М. Мелтсаса, 

Т. Репіна і ін.); становлення гендерної ідентичності в дитячому віці 

(О. Кікінежді); вивчення особливостей статеворольової соціалізації 

(В. Романова, В. Москаленко); формування гендерної ідентичності 

особистості (Т. Кубриченко), формування статеворольової ідентичності у 

дітей старшого дошкільного віку (О. Іванова, А. Щетиніна).  

Значущість вивчення всіх аспектів гендерної соціалізації дітей, 

засвоєння гендерних ролей, формування у них гендерної ідентичності є 

очевидною, проте непідготовленість педагогічних кадрів до виховної 

роботи в сучасних умовах навчання та інтенсивність генерації нового 

покоління зумовлюють динамічний пошук нових підходів до вивчення 

проблеми гендерної соціалізації «сучасної дитини». 

Мета статті ‒ висвітлити особливості впливу соціальних інститутів на 

формування гендерної соціалізації дітей старшого дошкільного віку та 

розкрити сутність і структуру гендерної соціалізації дошкільників.  

У сучасному розумінні термін «ґендер» був уведений у науковий обіг 

американським психоаналітиком Робертом Столлером наприкінці 60-х 

років XX ст. – він запропонував використовувати для позначення 

соціальних і культурних аспектів статі поняття «ґендер», яке до того 

використовувалося тільки у біологічному та фізичному значенні для 

позначення роду, а після запропонованого відділилося до значення 

соціального та культурногo [3]. 

Досліджуючи соціально-психологічну природу гендерних ролей і 

стереотипів, учені приходять до висновку, що відмінності між статями часто 

обумовлені сексуально сегрегірованими соціальними ролями і 

диференційованою соціалізацією, а не біологічними причинами [4].  

З самого моменту свого народження дитина стає об’єктом системи: в 

традиційному суспільстві відбуваються символічні пологові обряди, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
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підбираються в залежності від того, якої статі народилася дитина; колір 

одягу, колясок, набір іграшок для новонародженого у багатьох суспільствах 

також визначені його статтю. Тілесна статева ідентичність формується у 

дитини до 3 років. До 5‒6 років дитина усвідомлює свою статеву та гендерну 

ідентичність, оскільки психіка і поведінка, відповідна стать, в цьому віці 

вже сформувалися [2, с. 106]. Проведені дослідження показують, що 

новонароджених хлопчиків більше годують, зате з дівчатками більше 

розмовляють. У процесі виховання дітей, сім’я (в особі батьків), система 

освіти (в особі педагогів), культура в цілому (через книги і ЗМІ) 

впроваджують у їхню свідомість гендерні норми, формують певні правила 

поведінки і створюють уявлення про те, хто є «справжній чоловік» і якою 

має бути «справжня жінка». Таким чином з самого народження діти є 

об’єктами насадження певних гендерних стереотипів, де суб’єктами 

виступають соціальні інститути. Згодом ці гендерні норми підтримуються 

за допомогою різних соціальних механізмів, (наприклад, стереотипи в ЗМІ, 

традиції, звичаї, право, тощо).  

Отже, поняття «гендер» має відношення до дитини з самого початку 

її життєвого шляху, та воно не визначає подальшої її поведінки, 

усвідомлення себе, як представника певної статі без впливу. Таким чином 

гендерна ідентичність залежить здебільшого від соціальних факторів, а не 

від біологічної природи людини. 

Гендер – це соціальна стать, отже, гендерна соціалізація – це 

визначення в процесі соціалізації належності людини до тієї чи іншої статі 

(гендерної ідентичності) і в подальшому – процес засвоєння гендерних 

ролей і відтворення типів поведінки, очікуваних суспільством від чоловіків 

та жінок (гендерних стереотипів).  

Ш. Берн до основних факторів формування гендерної соціалізації 

відносять такі соціальні інститути: сім’я, однолітки, освітні установи, ЗМІ, 

клуби за інтересами, релігія. До позасімейних джерел гендерної соціалізації 

також відносяться дитяча література та іграшки [1]. Вони передають із 

покоління в покоління сталі суспільні уявлення щодо того, як має поводити 

себе хлопчик та дівчинка, майбутній чоловік та жінка, до яких особистісних 

якостей, що притаманні особам їхньої статі, вони повинні себе 

конформувати.  

Процес гендерної соціалізації здійснюється, перш за все, в сім’ї. 

Спостерігаючи за батьками, братами і сестрами, їх взаємовідносинами, 

дитина отримує перші відомості про відмінності між статями, особливості 

особистості чоловіків і жінок і поведінки, уявлення про «чоловічому» і 

«жіночому». Сім’я продовжує відігравати значну роль на всьому протязі 

дитинства. Самі основні моделі і об’єкти ідентифікації дитина бачить в сім’ї. 

Велике значення для формування психічного статі мають відношення 

батьків між собою, їх розподіл функцій в сім’ї, єдність поглядів і підходів 

до виховання сина чи дочки. 
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Сім’я вважається найбільш впливовим фактором гендерної 

соціалізації дитини, завдяки впливу гендерних стереотипів та цінностей 

батьків, характеру стосунків між подружжям та між батьками й дітьми. Тож 

опишемо специфіку батьківського впливу на дітей: 

– матір зазвичай більш поблажливо оцінює поведінку сина, дозволяє 

сину більше проявляти агресію по відношенню до батька та інших дітей, ніж 

дочці. А от ставлення батька до дитини більш диференційоване і більше 

залежить від її статі; 

– хлопчики з повних сімей менш залежні та агресивні, ніж з 

неповних. Таким дітям складніше засвоїти чоловічі гендерні ролі, вони 

частіше перебільшують свою маскулінність, проявляють грубість і 

забіякуватість; 

– в період до трьох років відсутність батька впливає на гендерно-

рольову орієнтацію дитини сильніше, ніж відсутність батька в більш 

старшому віці; 

– батьки вчать що в першу чергу хлопчики повинні спиратися на 

власні сили та досягнення для самоповаги та більше засуджують їх 

несамостійність. А дівчатам, навпаки батьки дозволяють бути більш 

залежними від інших, як наслідок самоповага дівчат часто залежить від 

ставлення до них інших людей; 

– підкреслюючи цінність чоловічої гендерної ролі в межах сім’ї на 

хлопчиків здійснюється більш суттєвий емоційний та морально-вольовий 

вплив для того, щоб вони не демонстрували фемінність, адже це суперечить 

гендерно-рольовим стереотипам та вимогам. 

На мікросоціальному рівні (тобто на рівні соціального впливу сім’ї, 

однолітків, їх спілкування в ДНЗ) суб’єктом та об’єктом гендерної 

соціалізації є традиційні особи педагогічного процесу – вихователь і 

вихованець. 

Окреслимо особливості впливу вихователів на гендерну соціалізацію 

дітей: 

– відбувається активне засвоєння традиційних гендерних ролей в 

ігровому і пізнавальному полі за допомогою вибору ігор, іграшок для 

хлопчиків і дівчаток, змісту дитячих свят тощо; 

– за правильні відповіді хвалять частіше хлопчиків та їх знання, а 

дівчат – за слухняність і старанність у виконанні поставлених завдань; 

– хлопчикам приділяється більше уваги, вихователі чекають від 

хлопчиків кращих результатів, особливо там, де потрібне абстрактне 

мислення, і відповідно вище оцінюють проведену ними роботу; 

– існуючі гендерні стереотипи вихователів частково є результатом 

впливу на вибір професії, побудову життєвої стратегії хлопців і дівчат; 

– хлопчики залучаються до більш позитивних стосунків з 

вихователем ніж дівчатка, отримують більш орієноване на їх 

індивідуальність навчання, більше підтримки та зворотного зв’язку. Відомо, 
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що в цілому, дівчатка до 7 років за показниками інтелекту випереджають 

хлопчиків. Багато дослідників пояснюють це тим, що дівчатка згідно 

жіночої моделі поведінки намагаються бути стараннішими, посидючими і 

тому краще виконують різні доручення.  

Навчальна література, як відзначають дослідники, в українських 

підручниках стереотипно зображує чоловіків як вольових та успішних, а 

жінок як маргінальних, пасивних і залежних. Відповідно і дитяча 

література, доступна маленькому читачу, теж є носієм таких гендерно-

рольових позицій. 

Визначальним фактором гендерної соціалізації дітей дошкільного 

віку є дитяче співтовариство, або співтовариство однолітків. Роль 

однолітків у процесі гендерної соціалізації молодого покоління важко 

переоцінити.  

На основі вивчення психолого-педагогічних досліджень було 

виявлено наступні особливості впливу однолітків на формування гендерної 

соціалізації дітей: 

– з 3-х років діти формують типову або нетипову поведінку один 

одного як представника окремої статі; 

– фемінні хлопчики нехтують маскулінним, проте їх охоче 

приймають дівчата, а маскулінних дівчат більш приймають хлопчики, ніж 

дівчата; 

– з раннього віку дівчат орієнтують на міжособисті відносини, 

направляючи їх на високу соціальну адаптованість [5]. 

Сьогодні в систему соціальних інститутів активно входить такий 

фактор, як інформування (засоби масової інформації). Їх особливий статус 

у системі факторів гендерної соціалізації дітей дошкільного віку 

зумовлюється низкою специфічних особливостей ЗМІ: глобалізація 

інформації, мобільність її трансляції, актуальність, цільове моделювання, 

художня виразність, емоційність, ілюзія особистісної цілі, оперативність 

зворотного зв’язку.  

Аналіз дитячої літератури показує, що переважна більшість героїв 

дитячих книг – чоловіки. Жінки як правило змальовані працелюбними, 

берегинями сімейного вогнища, що своїх чоловіків вдома. Дитяча 

література розширює соціальну роль жінки, адже часто головними героями 

зображено сильних дівчат незалежної вдачі, проте нетрадиційні ролі 

хлопців і досі є неактуальними.  

Діяльність засобів масової інформації – організований процес 

передавання різноманітної інформації від суспільства до особистості 

дитини, що впливає на її формування. Процес гендерної соціалізації – це 

засвоєння дитиною-дошкільником норм, правил, законів суспільного буття, 

ролей, гендерних стереотипів та сприйняття зовнішнього світу. Важливим 

моментом гендерної соціалізації є її стихійність, адже певні знання дитина 

отримує не тільки через цілеспрямований процес виховання й навчання, а й 
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через інформацію ЗМІ.  

Отже, в результаті впливу соціальних інститутів на гендерну 

соціалізацію дітей дошкільного віку відбувається формування індивіда, 

який не просто ідентифікує себе з чоловіком або жінкою, але і впевнений в 

тому як він повинен поводитися в різних ситуаціях (і як повинні ставитися 

до нього представники протилежної статі) в якості чоловіка або жінки. 

Гендерна соціалізація наповнюється різним змістом в залежності від 

соціальних і культурних змін, а також від власної активності особистості. В 

ході первинної гендерної соціалізації підростаючої особистості вирішальне 

значення мають правильні гендерні установки, які не керуються 

суспільними гендерними стереотипами і мають на меті гармонізацію та 

самореалізацію дитини згідно з її гендерною ідентичністю. Розуміння 

закономірностей процесу гендерної соціалізації дитини в умовах зазначених 

соціальних інститутів допоможе знайти способи його оптимізації та 

уникнути проблем і суперечностей на шляху до гармонійного розвитку 

підростаючої особистості.  

Подальше дослідження планується провести у напрямі розробки й 

теоретичного обґрунтування інтегрованої моделі впливу ЗМІ на гендерну 

соціалізацію дитини в дошкільному віці.  
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ВИХОВНА РОБОТА 

 

УДК 37.016:502 

Павло Дячук, Людмила Перфільєва 

 

АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАВДАНЬ ПРЕДМЕТУ 

«ПРИРОДОЗНАВСТВО» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Стаття присвячена дослідженню навчально-виховних завдань 

природознавства у початковій школі, формуванню природознавчої 

компетентності учнів шляхом засвоєння інтегрованих знань про природу і 

людину, які сприяють кращому формуванню природничої свідомості дітей, 

становленню відповідального відношення учнів до природного середовища, 

усвідомлення свого місця у навколишньому середовищі і гармонійної 

взаємодії з ним. Сутність природознавчої освіти і виховання становлять 

цілеспрямований процес формування відповідального ставлення школярів до 

навколишнього природного середовища в усіх видах навчальної, суспільно-

трудової діяльності й спілкування із природою. 

Ключові слова: природознавство в початковій школі, навчально-

виховні завдання, естетичне виховання учнів, формування відповідального 

відношення учнів до природи, принцип формування екологічного мислення, 

суспільство, людина, природа. 

 

Статья посвящена исследованию учебно-воспитательных задач по 

природоведению в начальной школе, формированию природоведческих 

компетентностей учеников путём освоения интегрированных знаний про 

природу и человека, которые сопутствуют лучшему формированию 

природоведческого сознания детей, становлению ответственного 

отношения учеников к природной окружающей среде, осознание своего 

места в окружающей среде и гармоничного взаимодействия с ним. 

Сущность природоведческого образования и воспитания составляют 

целенаправленный процесс формирования ответственного отношения 

школьников к окружающей природной среде во всех видах учебной, 

общественно-трудовой деятельности и общения с природой. 

Ключевые слова: природоведение в начальной школе, учебно-

воспитательные задания, эстетическое воспитание учеников, 

формирование ответственного отношения учеников к окружающей 

природе, принцип формирования экологического мышления, общество, 

человек, природа.  

 

The article deals with the investigation of educational tasks of natural 

science in elementary school, the fostering of the natural and scientific 

competence of students through the acquisition of integrated knowledge about 
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nature and mankind, which can develope the natural consciousness of children, 

their responsible attitude towards the natural environment, aawareness of its 

place in the environment and harmonious interaction with it. Natural science as 

a subject of study has great opportunities for the education and upbringing of 

pupils. Educational tasks are defined by the content of the new curriculum of 

natural science. Primary school students receive basic information about 

inanimate and wildlife, get acquainted with some types of production and the work 

of people in their area, district, city, village. The content of the training and 

education of this course includes the direct study of children objects of nature by 

conducting observations, staging experiments with plants and animals, 

familiarizing students with human work activities, as well as the practical 

participation of students in socially useful work 

Key words: natural sciences in elementary school, educational tasks, 

aesthetic education of students, the fostering of responsible attitude of the student 

towards nature, the principle of environmental thinking development society, 

subject, nature. 

 

Реформа загальноосвітньої школи орієнтує шкільну практику й 

педагогічну науку на пошук шляхів інтеграції теоретичних знань, 

посилення зв’язку навчання з життям [8, с. 14]. 

Природознавство як навчальний предмет має великі можливості для 

навчання та виховання школярів. Освітні завдання визначені змістом нової 

програми курсу природознавства. Учні початкової школи одержують 

елементарні відомості про неживу й живу природу, знайомляться з деякими 

видами виробництва й працею людей своєї області, району, міста, села. У 

зміст навчання й виховання даного курсу входить безпосереднє вивчення 

дітьми об’єктів природи шляхом проведення спостережень, постановки 

дослідів з рослинами й тваринами, ознайомлення школярів із трудовою 

діяльністю людини, а також практична участь школярів у суспільно-

корисній праці. 

У період шкільного дитинства при сприятливих умовах життя 

інтенсивно розвивається інтелектуальна й емоційно-вольова сфера дитини, 

закладаються основи правильного ставлення до предметів і явищ 

навколишнього середовища. Важливий фактор впливу на дітей – 

систематична, цілеспрямована навчально-виховна робота, у якій особливе 

місце займає процес ознайомлення із природою. 

Дуже важливе значення надавав природі як фактору виховання дітей 

з раннього віку К. Ушинський, звертаючи увагу на позитивний вплив 

природи на психіку дітей, на всебічний розвиток у процесі спілкування з 

природою [10, с. 32]. 

Такі автори як Б. Ананьєв, Т. Бабовал, Т. Байбара, Н. Бібік, О. Біда, 

Г. Василенко, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Сапронова, та ін. у своїх працях 

показали, що між навчанням, розвитком і вихованням існує тісний зв’язок 
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[1, с. 12; 2, с. 3]. 

Сутність природознавчої освіти і виховання становлять 

цілеспрямований процес формування відповідального ставлення школярів 

до навколишнього природного середовища в усіх видах навчальної, 

суспільно-трудової діяльності й спілкування із природою. У зв’язку із цим 

воно не може здійснюватися в рамках окремого й навіть особливого 

предмета, а вимагає участі всіх шкільних дисциплін у їх взаємозв’язку. 

Особлива увага повинна приділятися діяльності учнів з вивчення й охорони 

навколишнього середовища, формуванню їх морально-естетичного 

ставлення до природи. 

Таким чином, курс природознавства в початковій школі відіграє 

особливо важливу роль в становленні особистості, розвитку та виховання 

дитини. Саме тому, навчально-виховні завдання цього курсу мають бути 

ґрунтовно дослідженні і викладені. Цим і обумовлюється вибір теми 

дослідження.   

Практика свідчить, що вчитель не завжди використовує можливості 

навчальних занять для творчості, розвитку індивідуальності учнів, їхньої 

самостійності, ініціативи. 

Метою статті є вивчення і висвітлення різних сторін навчальних та 

виховних завдань курсу «Природознавства» у початковій школі, шляхів та 

прийомів їх удосконалення, які сприяють кращому формуванню 

природничої свідомості дітей та відповідального ставлення учнів до 

природного середовища. 

Природознавчий матеріал вивчається учнями вже починаючи з 

першого класу. При ознайомленні школярів з навколишнім світом 

накопичуються й формуються знання про різноманіття предметів неживої і 

живої природи і взаємозв’язків між ними.  

В другому класі природознавчі знання розширюються, об’єкти 

природи вивчаються у зв’язку із сезонними змінами, тому з багатьма 

явищами в природі учні знайомляться за допомогою власних спостережень. 

Особливе місце тут приділяється спостереженню за змінами в житті рослин 

восени, узимку, навесні. Програма третіх-четвертих класів є прямим 

продовженням і вдосконаленням отриманих знань, які є основою для 

засвоєння природничо-наукових дисциплін у наступних класах. Тому зміст 

курсу природознавства є інтегрованим і містить у собі елементи різних наук 

про рослини, тварин, людині, знання про Землі, її надра, ґрунт, погоду, 

клімат, тощо [3, с. 132]. 

Навчальні й виховні завдання в процесі навчання вирішуються 

комплексно. У єдності з навчанням здійснюється всебічне виховання; воно 

містить у собі формування у школярів наукового світогляду; патріотичне і 

національне, екологічне й моральне, санітарно-гігієнічне, фізичне й трудове 

виховання. 

Одним із завдань виховання є формування наукового світогляду. У 
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змісті курсу шкільного природознавства закладені великі можливості для 

його розв’язання. Повідомляючи дітям елементарні відомості про неживу й 

живу природу, про працю людей, учитель показує, як взаємозалежні об’єкти 

природи, який вплив на природу робить трудова діяльність людини. 

Уже в першому класі при вивченні теми «Спостереження і досліди» 

проводитися урок на пришкільній ділянці, де учні знайомляться зі змінами 

в житті рослин восени, а пізніше переконуються, що з настанням холодів 

жовтіють й обпадають листки на деревах, зникають комахи, багато птахів 

летять на південь. У процесі подальшого спілкування із природою у дітей 

накопичуються знання про те, що з настанням тепла з’являються нові 

листки, зеленіє й росте трава [4, с. 11]. 

В другому класі спостереження за об’єктами живої природи тривають. 

На основі матеріалів екскурсій, коротких записів у «Щоденнику 

спостережень» встановлюються взаємозв’язки в неживій і живій природі. 

На конкретних прикладах з’ясовується, які сезонні зміни характерні для 

рослин і тварин у певну пору року. Знання про зміни в природі учні краще 

засвоюють у процесі проведення безпосередніх спостережень за рослинами 

й тваринами. При цьому дуже важливо вчити дітей самостійно 

висловлювати свої думки, пояснювати спостережуване явище. Розуміння 

взаємозв’язків у живій і неживій природі накопичується поступово [5, с. 21]. 

У третьому класі при вивченні даного курсу учні використовують уже 

наявні знання, отримані в процесі спостереження за об’єктами природи. 

Школярі засвоюють залежність живих об’єктів природи від погодних умов 

і на цій основі встановлюють багатобічні взаємозв’язки живої й неживої 

природи. Знання про взаємозв’язки в природі дозволяють учням самостійно 

робити висновки про зміни в живій природі залежно від пори року [6, с. 76]. 

У четвертому класі є великі можливості для формування в учнів 

наукового світорозуміння при вивченні неживої й живої природи. На 

конкретних прикладах показується взаємозв’язок біоценозів та екосистем 

[7, с. 52 ]. 

Зміст матеріалу дозволяє не тільки розкрити перед учнями основні 

закономірності змін у природі, але й пояснити причинно-наслідкові зв’язки 

й на цій основі додати кожному факту, процесу або явищу найкраще 

тлумачення й обґрунтування. Формування наукового світогляду тісно 

пов’язане зі здійсненням наукового виховання учнів, головне завдання 

якого – навчити дітей правильно розуміти й пояснювати явища природи. 

Роботу з наукового виховання варто проводити на уроках, позакласних 

заняттях з природознавства, у процесі спілкування вчителів з батьками, 

індивідуально з учнями, використовуючи при цьому різноманітні форми, 

методи й засоби навчання, прилучаючи учнів до самостійного осмислення 

вивчених явищ природи. 

Формування основних понять курсу природознавства передбачає 

організацію систематичних і цілеспрямованих спостережень дітьми на 
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уроці й самостійних спостереженнях у природі. Шляхом порівняння й 

узагальнення результатів спостережень діти встановлюють зв’язки між 

явищами у природі. У процесі спостережень діти вчаться виявляти істотні 

ознаки й властивості об’єктів й явищ природи. 

Так, на основі дослідів, вивчення матеріалу колекцій учні довідаються 

про властивості вугілля й нафти, води й повітря, вчаться розрізняти 

мінерали, визначати родючість ґрунтів тощо. 

Найбагатший фактичний матеріал для курсу природознавства в 

початковій школі дає краєзнавча робота: спостереження з наступною 

схематичною фіксацією сезонних змін у живій і неживій природі рідного 

краю; знайомство з розмаїттям природи – корисними копалинами, ґрунтами, 

рослинністю й тваринним світом; збір колекцій, гербаріїв місцевої флори; 

вивчення діяльності населення з охорони, використання й перетворення 

природи у своїй місцевості. 

Учитель так повинен направляти пізнання дітьми природи, щоб у них 

розвивалася й міцніла любов до природи й турбота про збереження її 

багатств. 

Безпосереднє спілкування із природою і її елементами на екскурсіях, 

під час практичних занять сприяє естетичному вихованню учнів. Зоряне 

небо, весняний ліс, снігопад, красиво квітучі кімнатні або лугові рослини і 

рідна природа – все це виховує в дітей споглядання любові до природи, а 

поєднання пізнання з живим оточенням сприяє розвитку стійкого 

пізнавального інтересу до природи. 

Знання учнів про природу стають більше осмисленими, коли очевидна 

їх значимість і можливість застосувати на практиці. Учні знайомляться з 

розмаїттям трудової діяльності населення – зі способами видобутку й 

використанням корисних копалин, виведенням і господарським 

використанням рослин і тварин, з досягненнями науки в освоєнні 

космічного простору, у скоренні повітряного океану, у використанні 

енергетичних ресурсів у галузях народного господарства. Такі осмислені 

знання сприяють розвитку почуття гордості за Батьківщину, є основою 

патріотичного виховання. 

Усе вище сказане необхідно для дітей як підготовка до навчання 

географії, екології і біології та інших предметів, пов’язаних із природою, у 

старших класах. 

На сучасному етапі велика увага приділяється естетичному 

вихованню учнів, головне завдання якого – формування у дітей почуття 

прекрасного. Найкращим вихователем цих почуттів є природа. У процесі 

вивчення природи розкривається її краса й розмаїття. Спілкування із 

природою навчить школяра слухати музику лісу: шелест листя, спів птахів, 

шум дерев, дзюркіт води, почувати розмаїття квітів, бачити красу й 

розмаїтість фарб – все це викликає естетичні переживання, не залишає 

дитячу душу байдужою. 
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У початкових класах необхідно в першу чергу звертати увагу дітей на 

красу вигляду рослин або тварин, особливості забарвлення, естетичні 

ознаки й на цій основі формувати у школярів конкретні знання й уявлення 

про явища природи. Наприклад, у третьому класі проводиться екскурсія в 

ліс або парк за темою: «Рослини, тварини і їх середовище життя» з метою 

спостереження за весняними, змінами в житті рослин і тварин. На самому 

початку екскурсії вчитель звертає увагу дітей на те, як перетворився парк 

навесні. 

Учитель пропонує школярам зупинитися й послухати шелесті листя, 

а потім пояснити, чи є щось загальне в шелесті листя і тихій музиці. Потім 

він може запропонувати учням прочитати вірші про природу або зробить це 

сам. 

Для естетичного виховання учнів немаловажне значення мають 

культура навчальної праці, чистота робочого місця, створення відповідних 

умов для роботи з об’єктами природи. 

Завдання екологічного виховання – формувати у школярів дбайливе 

ставлення до природного середовища. Найважливішою частиною 

екологічного виховання школярів є природничо-охоронна робота. Вона 

містить у собі ознайомлення молодших школярів з рослинами й тваринами 

Червоної книги, виховання у дітей правил і норм поведінки в природі, 

виконання різноманітної посильної суспільно корисної роботи з охорони 

природи своєї місцевості. Завдання вчителя: простою доступною мовою 

пояснити й показати дітям на конкретних прикладах, що людина – це 

частина природи, без якої її життя неможливе. Наприклад, у процесі 

вивчення теми «Природа нашого краю. Найважливіші корисні копалини» 

На початку уроку вчитель повідомляє про видобуток корисних копалин і 

підводить учнів до висновку про значення корисних копалин у житті 

людини, потім звертається увага дітей на необхідність охорони корисних 

копалин. Після вивчення теми учні повинні засвоїти, що видобуток 

корисних копалин пов’язаний зі зміною й порушенням природного 

комплексу, тому видобуток корисних копалин проводиться планово, з 

урахуванням всіх особливостей даної місцевості. На таких прикладах 

формуються поняття про екологічну рівновагу й причини її порушення. 

Екологічне виховання в початковій школі пов’язане з виконанням 

конкретної природоохоронної роботи: вивчення об’єктів своєї місцевості, 

які знаходяться під охороною, суспільно корисна робота з вирощування 

рослин, догляд за тваринами, виготовлення й розвішування годівниць для 

птахів, догляд за молодими насадженнями в лісництвах, вивчення науково-

популярної літератури, перегляд матеріалів з природоохоронної тематики, 

екскурсії в природу. 

Необхідно виховувати у школярів правила й норми поведінки в 

природі, систематично й послідовно спостерігати, щоб ці правила стали 

звичкою й переконанням. У всій навчально-виховній екологічній роботі 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 239 

важливо підкреслювати, що запаси природи обмежені, що всяке грубе 

втручання веде до забруднення води й повітря, скороченню й зникненню 

рослин і тварин. 

Санітарно-гігієнічне виховання передбачає послідовне розширення 

гігієнічних знань учнів, у процесі навчально-виховної роботи, розвиток 

фізичної культури, виконання режиму харчування, проведення 

профілактичних заходів, що попереджають захворювання й травми. 

Завдання вчителя – навчити дітей стежити за собою і своїм здоров’ям. 

З перших днів перебування дітей у школі необхідно виховувати їх так, 

щоб виробити позитивне ставлення до праці, щоб праця для них була 

першою потребою й необхідністю. Навчання повинне будуватися так, щоб 

з першого уроку виховувати в школярів працьовитість. Працьовитість – це 

моральна риса особистості. Основною умовою формування й розвитку 

навчальної працьовитості є залучення школярів у різну навчальну працю. 

Програмою визначений перелік умінь і навичок, якими повинні 

опанувати школярі в процесі навчання. Головна праця дітей – це навчальна 

праця. Майже всі уроки природознавства можна сполучати навчання із 

працею. Одним з видів навчальної праці є самостійна робота з підручником. 

Тому необхідно виробити в школярів уміння працювати з текстом, 

малюнками, завданнями, уміння відокремлювати з тексту головне, 

розділяти текст на окремі частини, готувати відповіді на запитання, 

готувати розповідь або план розповіді за малюнком. 

При організації навчальної праці вчителю необхідно враховувати 

індивідуальні особливості школярів, для цього варто готовити 

диференційовані завдання. 

Велике місце у процесі навчання природознавству займає вироблення 

практичних умінь і навичок. Процес цей тривалий і вимагає систематичної 

й цілеспрямованої роботи. Наприклад, у другому класі, при вивченні будови 

й роботи термометра в учнів формуються вміння визначати різну 

температуру води, повітря, тіла. На цьому ж уроці використаються наявні 

знання й уміння спостерігати за погодою.  

Метою й планованим результатом екологічної освіти є сформованість 

екологічної свідомості, уміння розуміти й цінувати красу і багатство рідної 

природи, здатність здійснювати екологічно грамотні дії і формувати 

поведінку, займати активну життєву позицію, виражати нетерпимість до 

проявів безвідповідального ставлення до навколишнього середовища. 

Завдання курсу природознавства розкривають дві сторони 

навчального процесу, які органічно переплітаються - навчання й виховання. 

На сьогоднішній день вивчення природознавства у початкових класах не 

обмежується формуванням у дітей уявлень про природу та її компоненти. 

Зміст цього предмета складає система взаємопов’язаних понять, засвоєння 

учнями кожного з яких потребує спеціальної методичної підготовки 

вчителя. Уроки природознавства покликані виховувати у школярів повагу 
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до праці, людей праці, формувати в них певні трудові вміння і навички. 

Особлива увага приділяється вихованню в учнів відповідальності за 

збереження навколишнього середовища як важливого фактора існування 

людини. 

Перспективи подальших розвідок ‒ сформувати такий світогляд 

дитини, який би міг досягнути мети – усвідомлення свого місця у 

навколишньому середовищі і гармонійної взаємодії з ним. Особливо 

важливо у сучасних умовах навчити кожну дитину відповідати за наслідки 

своїх дій, розуміти і відчувати, що вона є частиною природного середовища 

і від неї залежить, як буде діяти система «суспільство – людина – природа». 
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УДК 37.013.42+372  

Леся Карнаух 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН 

НА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 
 

Стаття присвячена аналізові сучасних досліджень з проблеми 

формування гендерної ідентичності старших дошкільників в умовах 

батьківсько-дитячих взаємин в родині. Автор статті розкриває 

особливості впливу взаємин батьків, а саме їхніх заборон та настанов на 

усвідомлення і переживання дитиною своєї позиції «Я» відповідно певних 

еталонів статі. Автор статті на основі аналізу досліджень доводить, що 

не тільки біологічні відмінності статі, а й культурні традиції виховання 

дітей визначають гендерну ідентичність майбутнього чоловіка чи жінки. 

Ключові слова: ідентичність, гендер, стать, дошкільний вік, дитина, 

батьки, педагоги 
 

Статья посвящена анализу современных исследований по проблеме 

формирования гендерной идентичности старших дошкольников в условиях 

родительско-детских отношений в семье. Автор статьи раскрывает 

особенности влияния взаимоотношений родителей, а именно их запретов и 

установок на осознание и переживание ребенком своей позиции «Я» 

соответственно определенных стандартов пола. Автор статьи на основе 

анализа исследований доказывает, что не только биологические различия 

пола, но и культурные традиции воспитания детей определяют гендерную 

идентичность будущих мужчин и женщин. 

Ключевые слова: идентичность, гендер, пол, дошкольный возраст, 

ребенок, родители, педагоги. 
 

The article is devoted to the analysis of modern researches on the problem 
of gender identity formation of senior preschool children in conditions of parental 
and child relationships in the family. The author of the article reveals the 
peculiarities of the influence of relations between parents, namely, their 
prohibitions and instructions on the awareness and experience of the child of their 
position "I" in accordance with certain gender standards. The researcher notes 
that the influence of parents on the process of gender formation can have both 
positive and negative effects, depending on the methods of gender education. The 
author’s views on factors influencing parents on the gender identity of 
preschoolers deserves attention. The article analyzes the functions of the family 
and the types of parents’ attitude towards the problem of gender formation. The 
author of the article on the basis of the analysis of researches proves that not only 
biological differences of sex, but also cultural traditions of upbringing of children 
determine the gender identity of the future husband or woman. 

Key words: identity, gender, sex, preschool age, child, parents, teachers. 
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У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, 
Законах України «Про дошкільну освіту» зазначено, що реформування 
освітньої системи має сприяти утвердженню людини як найвищої 
соціальної цінності, а головним завданням виховання є розвиток у дитини 
ціннісного ставлення до себе як домінуючого начала у структурі 
особистості. Водночас, аналіз практики освітнього процесу у дошкільних 
навчальних закладах показує, що гендерна ідентичність дітей старшого 
дошкільного віку формується недостатньо та не відповідає сучасним вимогам. 

Наукове вивчення проблеми формування гендерної ідентичності 
особистості має свою історію та розгалужується на різні напрями. Питанням 
гендерного становлення особистості присвячено праці С. Гаубаса, Д. Ісаєва, 
О. Кікінеджі, Н. Коцур, О. Кузнєцова, В. Кравця, О. Олійник, О. Сечейко, 
М. Ткалич. Особливості гендерного розвитку дитини дошкільного віку 
досліджено в роботах В. Бочелюк, С. Діденко, М. Джемкена, О. Кікінеджі, 
З Фрейда. 

Актуальність дослідження проблеми впливу батьківсько-дитячих 
взаємин зумовлюється новою соціокультурною ситуацією та існуванням 
протиріч між проголошеним гуманізмом освіти й усе ще існуючим застарілим 
підходом у гендерному вихованні особистості в родині, а також між нагальною 
потребою в розробці інноваційних виховних технологій формування 
гендерної ідентичності старших дошкільників та традиційними методами 
виховання, які переважно зводяться до авторитарного впливу на вихованців. 

Мета статті полягає у науково-теоретичному аналізові сучасних 
досліджень з проблеми впливу батьківсько-дитячих взаємин на формування 
гендерної ідентичності старших дошкільників.  

Звернення до наукових джерел дає змогу розкрити зміст психолого-
педагогічних досліджень з означеної проблеми. Вихідною основою 
психолого-педагогічного аналізу поняття «гендерна ідентичність» є 
розкриття сутності та змісту корелюючих дефініцій: «стать», «гендер», 
«гендерна ідентичність».   

Соціологи і соціальні психологи вирізняють поняття «стать» та 
«гендер». Стать – сукупність анатомо-фізіологічних ознак організму, які 
забезпечують продовження роду і дають змогу розрізнити жінок й чоловіків 
[3]. Статева приналежність людини формується на ранніх стадіях 
індивідуального розвитку. Генетичний набір формується вже в момент 
запліднення і визначає майбутню генетичну програму організму. Під 
впливом навколишнього середовища (освіти, способу життя, сім’ї, 
культури, релігії, засобів масової інформації, політики держави) формується 
статева самосвідомість і пов’язана з цим система інтересів, потреб, переваг. 
На відміну від гендеру, стать – це комплекс анатомічних, репродуктивних, 
поведінкових і соціальних ознак, що визначають індивіда як чоловіка і жінку.  

Іншого значення набула дефініція «гендер». Поняття гендер означає 
стать як соціальне явище, як усе те соціальне, що утворюється над 
біологічною статтю. Сучасне значення поняття «ґендер» як соціальна стать  
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сформувалося в процесі теоретичного розвитку фемінізму, гендерних 
теорій. Ґендер – організована модель соціальних стосунків між чоловіками і 
жінками, що конструюється основними інститутами суспільства» [3]. 

Виділяють 2 складові такого підходу: ґендер конструюється шляхом 
соціалізації, розподілу праці, системи ґендерних ролей у сім’ї, за допомогою 
засобів масової інформації або формується і самими індивідами на рівні 
їхньої свідомості (тобто ґендерної ідентифікації, прийняття заданих норм і 
підлаштування під них (в одязі, зовнішності, манері поведінки тощо) [3].  

На формування гендерної ідентичності особистості впливають 
взаємопов’язані гендерні програми: поділ праці, розмежування місць 
перебування, фізичного простору, розподіл влади за критерієм статевої 
належності; використання символів та образів, які пояснюють, закріплюють 
цей розподіл; відмінності у взаємодії «жінка ‒ чоловік», «жінка ‒ жінка», 
«чоловік ‒ чоловік», які проявляються в мові, черговості участі в діалозі, 
невербальних компонентах поведінки [2]. 

Механізм ідентифікації забезпечує передачу досвіду опосередковано 
через особистий приклад і наслідування. Усвідомлення і переживання своєї 
позиції «Я» до певних еталонів статі називається гендерною ідентичністю. 
Головним механізмом формування гендерної ідентичності є ідентифікація 
[2, с. 354].  

В межах нашого дослідження варто диференціювати  поняття «статева 
ідентичність» та «ґендерна ідентичність». Людина може мати певну чітко 
визначену статеву ідентичність і водночас мати труднощі з ґендерною 
ідентичністю, переживати невідповідність ґендерним ролям і стереотипам, 
відчувати нереалізованість себе як чоловіка чи жінки, невідповідність 
жіночому чи чоловічому ідеалам [2].  

З позицій трансакційного аналізу Е. Берна ґендерна ідентичність 
визначається життєвим сценарієм людини. Згідно з теорією життєвих 
сценаріїв протягом життя людини здійснюється статево-рольове 
програмування чоловіків і жінок, тобто процес формування ґендерних 
життєвих ролей особистості. Отже, якщо статева ідентичність – це 
переважно усвідомлення себе представником тієї чи іншої статі, то ґендерна 
ідентичність полягає в переживанні своєї відповідності ґендерним ролям, 
тобто сукупностям суспільних норм і стереотипів поведінки, характерних 
для представників певної статі або таким, що приписуються представникам 
певної статі суспільно-історичною чи соціокультурною ситуацією. 

Сензитивність старшого дошкільного віку для формування гендерної 
ідентичності пояснюється появою новоутворень, характерних цьому 
віковому періоду: по-перше, у старшому дошкільному віці в дитини 
розвивається усвідомлення себе в контексті «Я серед інших», формується 
емоційна децентрація, завдяки якій дитина позбувається егоцентричної 
позиції і набуває здатності порівнювати та інтегрувати себе з іншими. По-
друге, у дитини розвивається мотиваційна, емоційно-вольова сфери, 
з’являються «етичні інстанції», соціальні мотиви гендерних взаємин, 
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формується довільна поведінка, що дозволяє дитині планувати власні дії і 
вчинки. Дошкільник починає спиратися у своїй поведінці на 
інтеріоризовану систему знань про норми гендерних взаємин, що 
формується в процесі взаємин з іншими людьми [1].  

Важливу роль у вихованні гендерної ідентичності дитини відводиться 
сім’ї як первинному осередку гендерних взаємин.  

Термін «взаємини» вживають найчастіше для позначення полярних 
стосунків між людьми [4]. Варто наголосити, що в цьому випадку взаємини 
розглядають як такі, що мають характер симетричності. Це складніша й 
активніша форма взаємин, у яких наявні зв’язки між сторонами, що реально 
взаємодіють, або коли взаємодія сторін є потенційно можливою. 

Згідно з словником взаємини (взаємовідносини) – це зв’язки, взаємні 
стосунки, які виникають між людьми у процесі спілкування [4]. Це усталені 
взаємозв’язки між людьми, що складаються у процесі їхнього спілкування 
та взаємодії, мають яскраво виражене емоційне забарвлення і виявляються 
у характері та способах взаємовпливів [5]. Становлення міжособистісних 
взаємин пов’язане із виникненням розгорнутих і стереотипізованих 
взаємних очікувань та поведінкових настанов, які, у свою чергу, починають 
впливати на процеси міжособистісного сприймання та оцінювання. Вони 
опосередковуються змістом, метою та організацією спільної діяльності і є 
одним із значущих чинників формування психологічного клімату в малих 
групах [3]. 

У сім’ї створюються умови для гендерної ідентичності дитини, адже 
рівень батьківсько-дитячих взаємин у сім’ї визначає якість психічного, 
емоційного, морального та гендерного розвитку дитини, підготовки її до 
різнорівневих контактів поза сімейним мікросередовищем [6]. 

Батьки першими починають формувати гендерну ідентичність своїх 
дітей, навіть якщо самі про це не знають або не хочуть цього. Батьки часто 
не усвідомлюють, що відбувається процес виховання, оскільки велика 
частка інформації передається не в словесній формі, а на прикладі поведінки 
самих батьків і через їх установки [8]. 

Ставлення батьків до своєї дитини залежить від багатьох обставин: від 
культурних традицій власних родин, їх дитинства, від національних 
традицій родинного виховання, від індивідуальних особливостей батька і 
матері. У родині стосовно дитини створюються певні установки, які 
визначають емоційну атмосферу і стиль взаємин [7]. 

Діти не обирають батьків. Батьківська пара дарує дитині разом з 
життям генотип і вроджені особливості, які виступатимуть передумовами її 
розвитку та умови життя в родині та визначають розвиток дитини і 
формують соціальні навички, а також його ціннісні орієнтації до життя, 
світовідчуття, ставлення до себе, родини, оточення, своєї національної 
належності, людей інших національностей тощо [3]. 

Основними функціями родини є: репродуктивна, виховна, економічна, 
комунікативна, дозвілля і відпочинку, валеологічна. Розглянемо детальніше 
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комунікативну та валеологічну функції родини, які найбільше впливають на 
становлення гендерної ідентичності старших дошкільників. Комунікативна 
функція виявляється організацією внутрішньо родинного спілкування, 
зв’язку членів родини з суспільством, установлення зворотних зв’язків з 
оточенням. Валеологічна функція полягає створення оптимальних умов для 
фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку кожного члена 
родини як важливої умови формування, збереження, зміцнення, відновлення 
і спадкової передачі здоров’я [3]. 

Родина для дитини дає відчуття належності до певної групи, без чого 
вона почувається самотньою, реалізує потребу у безпеці, комфорті; дарує 
відчуття і дає реальні докази своєї значущості для інших, без чого у малюка 
розвивається почуття неповноцінності; забезпечує  відчуття взаємного тепла 
і любові; формує почуття своєї неповторності та індивідуальності, є взірцем 
для наслідування [10]. Всі ці потреби життєво важливі для кожної дитини, 
якого б віку вона не була, і ще задоволення яких буде сприяти правильному 
формуванню гендерної ідентичності. 

Є чотири основні типи ставлення батьків до проблеми гендерного 
становлення, які виявляються у сімейному житті. Це репресивний, 
відсторонений, нав’язливий і експресивний тип ставлення. Зупинимося 
детальніше на їх аналізові.  

Репресивний тип ставлення охоплює випадки, коли гендерне 
виховання зводиться до декількох фраз: «це непристойно», «це небезпечно» 
і «почекай поки вийдеш заміж» [3].  

При відстороненому типові батьки проявляють розумніше і більш 
терпиме ставлення та уникають прямого обговорення цієї теми зі своїми 
дітьми або перетворюють таке обговорення на нудну лекцію.  

При нав’язливому типові ставлення батьки занадто ліберальні у 
всьому, що стосується гендерної активності. Надмірна увага до гендерних 
питань може дратувати дітей або викликати у них відчуття пригніченості.  

Батьки, чиє ставлення до гендерних питань можна охарактеризувати 
як експресивне (проникливе), при необхідності відкритого обговорюють цю 
тему, але встановлюють розумні рамки для прояву активності дітей точно 
так, як і всіх інших формах поведінки [2]. 

Запорука успіху у формуванні гендерної ідентичності дитини є така 
атмосфера у сім’ї, коли дитина може вільно ставити батькам питання, які її 
цікавлять. Якщо сім’я повна, і в родині панує атмосфера взаємоповаги і сумісної 
діяльності з чітким розподілом між чоловіком і жінкою та взаємозамінністю 
в разі потреби, у дитини формується відповідна гендерна ідентичність. 

Проте соціологи фіксують сьогодні збільшення кількості розлучень. 
Багато дітей виховується у неповних сім’ях. Також актуальною залишається 
проблема фемiнiзацiї хлопчиків, у яких чоловічі риси можуть бути 
відсутніми через надмірну опіку матері. Відсутність батька, також може 
привести до серйозних порушень психічного розвитку дитини, зниження її 
соціальної активності та різних відхилень у поведінці. Якщо з дитиною 
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після розлучення залишається представник протилежної статі, процес 
гендерної iдентифiкацiї уповільнюється та ускладнюється [3].  

Водночас слід вказати, що вмотивована відсутність одного з батьків 
впливає не так негативно на розвиток дитини, як агресивний характер 
взаємин між батьками, що живуть разом. Виховний вплив мають не тільки 
слова батьків, а й атмосфера у сімейному колі. 

Необхідно враховувати й таку особливість засвоєння інформації: деякі 
сцени, образи, ситуації, сприйняті у віці, коли дитина ще нездатна до будь-
якої  моральної оцінки, можуть зафіксуватися у пам’яті як зразки майбутньої 
поведінки в аналогічній ситуації.  

Не тільки біологічні відмінності статі, а й культурні традиції 
виховання дитини як хлопчика чи дівчинки визначають те, як майбутні 
чоловіки і жінки будуватимуть свою родину. Важливе значення має 
ідентифікація хлопчика з батьком, а дівчинки з матір’ю. 

Хлопчик, як би він не любив свою маму, наслідує насамперед 
поведінку батька; а дівчинка  за всієї любові до тата ототожнює себе зі своєю 
мамою. Окрім ідентифікації з батьками, те ставлення до чоловіків і жінок, 
яке батьки виявляють у своїй поведінці, передається дітям і проноситься 
ними через все їх життя [3]. 

Не менш значимими чинниками формування гендерної ідентичності  
дітей є інші члени сім’ї (дід, баба, брат, сестра). Гармонійна повна сім’я 
сприяє становленню психологічної статі та формуванню адекватних 
гендерних уявлень, засвоєнню ролей. Гендерна роль знаходить своє 
підкріплення i уточнення у спілкуванні й діяльності з однолітками. Діти 
підкріплюють один в одного відповідну для статі поведінку, а неадекватні 
гендерні уявлення та орієнтація у колі ровесників зникає швидше, ніж за 
інших обставин. Втім слід зауважити, що хлопчики більш чутливі до 
соціального тиску з боку однолітків при невластивій для їх статі поведінці [3]. 

Слід відмітити і можливий негативний вплив родини на гендерну 
ідентичність старших дошкільників. Так, у деяких сім’ях існують хибні 
установки щодо гендерних взаємин. Проаналізуємо їхній зміст.  

Негативна установка як помста. Деякі матері навіюють своїм дочкам 
негативне ставлення до всіх представників чоловічої статі, заздалегідь 
налаштовуючи їх проти чоловіків, даючи їм різко негативні узагальнені 
характеристики. Хлопчикові навіяти негативну установку до власної статі 
набагато важче. 

Аскетична установка. Спочатку дитину, частіше дівчинку, прагнуть по 
можливості захистити від контактів з протилежною статтю. Не дозволяють 
грати з хлопчаками однолітками, прищеплюють до них негативне ставлення. 
Потім до цього додається і пригнічення в дитині проявів її гендерної 
приналежності: висміюється прагнення дівчинки до нарядів і прикрас, 
замість того щоб, скориставшись цим прагненням, прищепити добрий смак, 
відчуття міри тощо; висміюється інтерес до іншої статі [3].  

Маючи подібні установки у сім’ї, батьки спотворюють адекватне 
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сприйняття хлопчиків і дівчаток до протилежної статі, гальмують подальший 
нормальний розвиток і сприйняття дітей. Наприклад, негативні установки 
частіше виявляються у неповних сім’ях, оскільки мати прагне «уберегти» 
дитя, заздалегідь «попередивши» його про можливі наслідким [8].  

Отже, атмосфера в сім’ї є вирішальною для подальшого адекватного 
формування гендерної ідентичності старших дошкільників. Настанови 
гуманістичної  педагогіки є засадничими у розробці та способів взаємодії 
педагогів та батьків дітей старшого дошкільного віку. «Гендерний підхід» 
української педагогічної думки, що розроблений вітчизняними класиками, 
є підґрунтям для формування ґендерної культури батьків, що пролягає через 
гендерну проінформованість (обізнаність), гендерну чуйність (розвиток 
умінь враховувати відсутність певних інтересів та навичок) та вироблення 
асертивності в дійовому протистоянні статевим стереотипам, що і стане 
предметом наших подальших розробок.  
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УДК 37.015.31:62 

Віталій Коблик 

 

МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ВИХОВАНОСТІ  

В ПІДЛІТКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

 

У статті розкривається методика діагностування вихованості в 

підлітків ціннісного ставлення до праці, аналізується комплекс методів, за 

допомогою яких визначається рівень задоволеності підлітків працею, 

визначається їхнє ставлення до праці, обґрунтовуються критерії та 

показники вихованості означеної особистісної цінності; емоційно-

мотиваційний; когнітивний критерій; діяльнісно-практичний. 

Схарактеризовано рівні вихованості в учнів підліткового віку ціннісного 

ставлення до праці: високий, середній та низький. 

Ключові слова: діагностування, методика діагностування, ціннісне 

ставлення до праці, критерії, показники, рівні. 

 

В статье раскрывается методика диагностирования 

воспитанности у подростков ценностного отношения к труду, 

анализируется комплекс методов, с помощью которых определяется 

уровень удовлетворенности подростков трудом, определяется их 

отношение к труду, обосновываются критерии и показатели 

воспитанности обозначенной личностной ценности; эмоционально-

мотивационное; когнитивный критерий; деятельностно-практический. 

Охарактеризован уровне воспитанности учащихся подросткового 

возраста ценностного отношения к труду: высокий, средний и низкий. 

Ключевые слова: критерии, труд, показатели, воспитание, 

подростки, методы исследования, ценностное отношение к труду. 

 

The article disclosed technique analyzes a range of methods by which 

determined the level of satisfaction of adolescents to valuation work, determined 

their attitude to work, proved based on our methods of diagnosing, studied the 

state of training and material base and revealed the impact of working conditions 

in relation to it, and set teens need and the opportunity to meet them through work. 

Selection criteria for preparing teenagers to value attitude to work during 

extracurricular  charity activities is one of the most important conditions of the 

system training young even in universities. Therefore, when developing these 

criteria we take into account, on the one hand, the traditional requirements that 

must meet the criteria, the main approaches to typing indicators, classification 

criteria, and on the other hand used proven methods of forming criteria and 

indicators. 

Key words: criteria, work, performance, education, adolescents, methods, 

value attitude to work. 
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Вихованість у підлітків ціннісного ставлення до праці розглядається 

нами як результат цілеспрямованого і систематично здійснюваного процесу 

формування в підлітків такого особистісне утворення, яке характеризує 

місце трудової діяльності в загальній системі цінностей індивіда та 

проявляється в їх бажанні сумлінно, відповідально та активно проводити 

позаурочну добродійну трудову діяльність, що є безкорисливою та 

добровільною на користь інших людей. При цьому досить важливо 

визначити результати цього процесу, здійснивши діагностику. 

Відповідно до специфіки об’єкта і предмета нашого дослідження 

важливим його завданням є вивчення рівня вихованості у підлітків 

ціннісного ставлення до праці. Вихованість у наукових джерелах 

розглядається як результат виховання. 

Розглядаючи основні підходи до визначення та вивчення результатів 

виховання особистісних якостей, Л. Проколієнко, Д. Ніколенко, І. Зверєва, 

Л. Коваль, П. Фролов та інші зазначають, що феномен вихованості 

відрізняється великою складністю і розглядається у різних аспектах. 

Вихованість є найважливішою психолого-педагогічною та соціально-

психологічною характеристикою особистості, вона неподільно пов’язана з 

усіма її сторонами, відбиває ступінь її всебічності та гармонійності.  

Метою даної статті є розкриття методики діагностування вихованості 

в підлітків ціннісного ставлення до праці в процесі позаурочної добродійної 

діяльності.  

Діагностика вихованості в підлітків  ціннісного ставлення до праці 

передбачає, насамперед, вирішення наступних завдань: 1) визначення 

критеріїв, показників і методів діагностики, які дають можливість розкрити 

рівні вихованості ціннісного ставлення до праці; 2) виділення рівнів 

вихованості у підлітків ціннісного ставлення до праці; 3) перетворення 

якісних критеріїв і показників у кількісні, що дозволяє здійснювати 

математичний та статистичний аналіз отриманої педагогічної інформації. 

Основою вихованості є сформована система ціннісних орієнтацій 

людини. Таким чином, проблема об’єктивних критеріїв вихованості є 

надзвичайно складною і продовжує залишатися предметом палких дискусій. 

Недостатня розробленість проблеми об’єктивних критеріїв вихованості 

утруднює сам процес виховання.  

У процесі діагностики будь-якого явища лежить рівневий підхід. Тому 

перед розробленням методики дослідження вихованості в підлітків  

ціннісного ставлення до праці в процесі позаурочної добродійної діяльності 

розглянемо критерії та показники. 

Як зазначають І. Зверєва, Л. Коваль, П. Флоров, про ступінь 

вихованості індивіда судять за певними критеріями. Критерій – засіб для 

судження, ознака, на основі якої робиться оцінка, визначення або 

класифікація чого-небудь; мірило судження та оцінки, основна ознака, за 

якою одне рішення обирається із багатьох можливих [5, с. 156]. 
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Як відомо, у теорії і практиці педагогічної освіти виокремлюють 

загальні вимоги до виділення і обґрунтування критеріїв, які повинні 

відображати основні закономірності формування та розвитку особистості; 

за допомогою критеріїв повинен простежуватися зв’язок між складовими 

досліджуваного педагогічного явища; якісні показники повинні виступати в 

єдності з кількісними. 

Критерій(з грецької kriterion – засіб для судження) – мірило, ознака, 

на основі якої виконується оцінка досліджуваного явища. Критерій виступає 

засобом, інструментом оцінки, а не самою оцінкою.  

У довідковій та спеціальній літературі критерій визначається як засіб 

для судження, ознака, на підставі яких здійснюється визначення або 

класифікація чого-небудь, мірило оцінки [8, с. 149].  

Питання критеріїв пов’язані із заходами підвищення ефективності 

виховної діяльності. Це питання про те, які параметри даного процесу 

необхідно вимірювати. Водночас вони є актуальними і щодо визначення 

якості виховання. Розглядаючи систему критеріїв, можна стверджувати, що 

основна функція побудови критеріальної бази дослідження – це оцінка 

ступеня реалізації поставленої мети та діагностика – встановлення 

відхилень якостей об’єкта від прийнятого зразка [8, с. 149]. 

Критерій є засобом, необхідним інструментом оцінки, але сам 

оцінкою не являється. Функціональна роль критерію – у визначенні або 

виокремленні сутнісних ознак предмета. Критерій – не тільки засіб 

виявлення предмета, а й засіб підстави для класифікації, групування 

предметів, їх оцінки. 

Варто зазначити, що проблема критеріїв ціннісного ставлення до 

праці залишається невирішеною у зв’язку з застосуванням різних підходів 

до їх визначення. Аналіз наукової педагогічної літератури свідчить про те, 

що спільним у підходах різних авторів є тільки орієнтація на компоненти 

ціннісного ставлення до праці.  

Так, у процесі свого дослідження Л. Божович виділила в структурі 

розвитку підлітків три компоненти-критерії: когнітивний, емоційний, 

поведінковий. На її думку, саме вони виступають «індикаторами 

вихованості» [1, с. 42‒152]. 

Вивчаючи стан вихованості працелюбності в учнів, Г. Нікіфоров 

виділяє такі критерії: когнітивний (сума знань про працю, про фактори, які 

впливають на ціннісне ставлення до праці), емоційний (переживання та 

почуття людини, що пов’язані із діяльністю), мотиваційно-поведінковий 

(місце праці у житті людини, особливості мотивації ціннісного ставлення до 

праці, особливості поведінки у сфері праці) та поведінковий (особливості 

трудових умінь, поведінки під час трудової діяльності [7, с. 176].  

Досліджкуючи подібну проблему, О. Масалова виокремлює такі 

критерії: мотиваційно-ціннісний (пріоритет ціннісного ставлення до праці 

та саморозвитку), операціональний (знання й досвід реалізації способів і 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 251 

форм трудової діяльності), емоційно-вольовий (емоційно-психологічна 

стійкість, оптимізм, наполегливість, вияв волі в організації власної 

діяльності), практико-діяльнісний (регулярна творча діяльність, здатність 

до продуктивної праці [6, с. 132].  

У результаті аналізу наукових джерел нами визначені такі критерії 

вихованості ціннісного ставлення до праці в підлітків у процесі добродійної 

трудової діяльності: емоційно-мотиваційний, когнітивний та діяльнісно-

практичний. 

Показник є конкретним вимірюванням критерію, який робить його 

доступним для вимірювання і спостереження. У загальному значенні під 

показником Г. Іванова розуміє підґрунтя, яке дозволяє судити про наявність 

тієї чи іншої ознаки. Число показників, як і параметрів, має бути зведено до 

мінімуму, тому що процедура оцінювання має бути простою. Це, в першу 

чергу, накладає на систему показників одне з найбільш важливих вимог – 

показники повинні бути зрозумілими, конкретними, доступними для 

вимірювання [4, с. 193‒198].  

Так, основними складовими емоційно-мотиваційного критерію є 

емоції та мотиви. Емоціями називаються процеси, які відображають 

особисту значущість та оцінку зовнішніх і внутрішніх ситуацій для 

життєдіяльності людини у формі переживань.  

Досліджуючи роль мотивів у вихованні підлітків, М. Боришевський 

підкреслює, що першочергово рівень вихованості визначається фактичним 

дотриманням правил поведінки, моральних норм, принципів із власної 

ініціативи, що зумовлюється сформованістю стійких моральних потреб і 

мотивів [3, с. 77]. 

Емоційно-мотиваційний критерій включає такі показники: 

усвідомлення підлітками праці як особистісної та суспільної цінності, 

емоційна налаштованість вихованця на добродійну трудову діяльність, 

схильність до щирого співчуття, співпереживання, наполегливість, вияв 

волі в організації добродійної трудової діяльності, задоволеність від її 

результатів, потреба у наданні допомоги нужденним та у здійсненні 

добродіяння, бажання приносити користь іншим, стійкий інтерес до 

добродійної трудової діяльності, саморегуляція, самоконтроль емоційних 

станів у процесі праці. 

Когнітивний критерій відображає засвоєння найважливіших знань 

про працю, їх глибина, прагнення узагальнювати і аналізувати матеріал, 

давати оцінку трудовій діяльності. Тому показниками когнітивного 

критерію є: розуміння підлітками значення праці в процесі особистісного 

становлення та розвитку суспільства; наявність знань про сутність праці як 

цінності, їх обізнаність з видами добродійної трудової діяльності, змістом 

добродійності, поінформованість з певних способів виконання трудових 

операцій та здійснення добродіяння шляхом праці. 
Показниками діяльнісно-практичного критерію є: впевненість у собі, 
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практичний досвід здійснення різної за змістом добродійної трудової 
діяльності, здатність долати труднощі у праці, прагнення довести до 
завершення трудову справу, уміння приймати самостійні рішення та 
відповідати за них, здатність проявляти трудову активність. 

Розглянемо також методи для вивчення рівня вихованості в підлітків 
ціннісного ставлення до праці у процесі позаурочної добродійної діяльності. 

Серед найбільш поширених є метод педагогічного спостереження, 
опитування, до якого належать бесіда, інтерв’ю, анкетування. Для них 
характерна спільна ознака: за їх допомогою ми прагнули дізнається про 
судження підлітків стосовно добродійної діяльності та її види, мотиви 
залучення їх до такого виду життєдіяльності, потреби, інтереси, позиції, 
погляди респондентів. 

Педагогічне спостереження ‒ це спеціально організоване, 
цілеспрямоване сприйняття педагогічного процесу в звичайних умовах. 
Об’єктом спостереження є дії та вчинки учнів, їх ставлення до добродійної 
трудової діяльності. Спостереження дає змогу вивчати емоції та почуття, 
вольові, моральні якості підлітків, які залучаються до добродійності. Воно 
результативне, якщо зовнішній характер поведінки та внутрішній світ 
людини співвідносяться на основі наукових знань. Наприклад, вивчення 
емоцій і почуттів, які підлітки проявляють в результаті здійснення 
добродійної трудової діяльності дає змогу зрозуміти їх бажання, прагнення 
надати допомогу іншим людям, зробити висновок, що підліток одержує 
задоволення від виконаної корисної справи, тобто задоволення низки потреб 
за допомогою даного виду життєдіяльності, підсилюють ефект її впливу на 
систему цінностей особистості [2, с. 47]. 

У педагогіці також поширений метод самоспостереження, який дає 
змогу проникнути у внутрішні сфери життєдіяльності особистості. Його 
застосування потребує відповідної інструкції. Результати 
самоспостереження, що мають суб’єктивне забарвлення, завжди 
порівнюють з більш об’єктивними даними педагогічного спостереження, а 
також з дослідними матеріалами, добутими іншими науковими методами 
(опитування, експеримент тощо). 

Також застосовувався один із методів це інтерв’ю, яке поділяють на: 
а) діагностичне інтерв’ю (спосіб отримання інформації про цінності 

особистості, який допомагає проникнути у її внутрішній світ та зрозуміти 
проблеми); 

б) клінічне інтерв’ю (терапевтична бесіда з метою надання 
психолого-педагогічної допомоги). При цьому дослідника цікавить не 
тільки безпосередній зміст відповідей респондента (факти, погляди, 
почуття, асоціації тощо), а й його поведінка (тон, жести, рухи та ін.); 

в) фокусоване інтерв’ю (короткочасна бесіда, яка передбачає 
отримання інформації про конкретну проблему, процес, явище, реакцію 
респондента на задану дію); 

г) панельне інтерв’ю (багаторазове інтерв’ю одних і тих самих 
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респондентів з одних і тих самих питань через певні проміжки часу). 

Анкетування проводиться у формі письмового опитування. За 

кількістю охоплення опитуваних виокремлюють повне і вибіркове 

анкетування; за характером спілкування – особисте та заочне; за формою 

здійснення – групове та індивідуальне; за способом вручення анкет – 

поштове і роздавальне. 

Анкети поділяють на відкриті (довільні відповіді на запитання), 

закриті (можливий вибір відповідей обмежується заздалегідь 

підготовленими варіантами), напіввідкриті (крім запропонованої відповіді, 

можна висловити власну думку), полярні (передбачають одну з полярних 

відповідей: «так» – «ні», «добре» – «погано»). Для отримання точніших 

даних користуються анкетами закритого типу. Особливість їх у тому, що 

відповіді легше зіставити і статистично обробити. 

Метод бесіда у ході роботи застосовувалися з метою отримання 

додаткової інформації безпосередньо від підлітків та корегування, 

уточнення попередньо отриманої інформації шляхом анкетування та тестування. 

Відповідно до обраних критеріїв визначено рівні ціннісного ставлення 

до праці основної школи: високий, середній і низький. Їх характеристика 

представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Рівнів вихованості ціннісного ставлення підлітків 
 

Рівні Характеристика рівнів 

Високий У підлітків простежується належний рівень обізнаності  щодо 

фізичних ознак представників відповідних класів, рівних прав і 

можливостей для підлітків, можливостей між особистісного 

спілкування. Вони мають чітке уявлення своїх ідей, також 

прислухаються до правил та порад вчителя. Для них характерна чітка 

орієнтація на праці і ціннісне ставлення до неї. Глибоко обізнані із 

цінностями праці, пов’язаними із фізичною працею. Засвоєння 

позитивних і негативних уроків під час виконання поставлених задач. 

Стійке прагнення до виконання роботи та розвиватись у своїх якостях і 

вміння застосовувати їх. 

Середній Підлітки характеризуються менш осмисленими уявленнями про 

ознаки праці та властивості; недостатніми знаннями соціальних 

цінностей, пов’язаних із видами праці; нечіткими уявленнями щодо 

ролі і місця у виборі фізичної праці. Повага і ставлення до праці має 

ситуативний характер. Такі підлітки здатні реалізовувати себе за 

зразками батьків. Тому в більшості з них не чітка життєва орієнтація на 

фізичну діяльність.  

Низький Підлітки характеризуються відсутністю поняттям про вихованість 

ціннісного ставлення до праці. Вони мають слабкі знання про види 

добродійної діяльності. Відсутність пізнавального інтересу до знань 

щодо життєвих ціннісних орієнтирів характеризує їх як байдужих і не 

здатних до саморозвитку. Ці підлітки не замислюються процесом 

фізичного вдосконалення. Виявляють негативізм до навколишніх видів 

діяльності. 
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Високий рівень. Підлітки цього рівня характеризуються гармонійним 

поєднанням ціннісних ставлень до себе і інших людей у процесі взаємодії, 

що проявляється у ціннісному ставленні до праці. Розуміє та усвідомлює 

сутність та компоненти виховної компетентності, соціально значущі якості 

особистості, що сприяють успішній соціалізації; має стійкий інтерес до 

(когнітивний компонент). У процесі взаємодії з однолітками та дорослими 

переважають позитивні емоції, рівень саморегуляції, самоконтролю 

емоційних станів у процесі взаємодії дозволяє здійснювати успішні 

результати. 

Середній рівень. Підліток характеризується неповнотою знань про 

ціннісне ставлення та добродійну діяльність. Частково розуміє та 

усвідомлює сутність та компоненти особистості, що сприяють успішній 

соціалізації; інтерес до добродійної діяльності. Підліток не прагне приймати 

самостійні рішення, відповідати за них.  

Низький рівень. До його ознак відносили фрагментарні знання про 

добродійну діяльність, способи прояву ціннісного ставлення до праці, 

нестійкі уявлення щодо позитивних якостей, які зумовлюють розглядати 

негативні та позитивні фактори. Підліток не володіє поняттями про 

добродійну діяльність , та ціннісного ставлення.  

Рівні ціннісного ставлення до праці в підлітків визначались шляхом 

вирахування балу за всіма методиками.  

Отже, одним з найважливіших завдань виховання в підлітків 

ціннісного ставлення до праці має стати процедура діагностування 

найбільш поширеними методами та методиками. Відповідно до обраних 

критеріїв визначено показники та рівні вихованості ціннісного ставлення до 

праці в учнів основної школи: високий, середній і низький.   

Тому ефективність процесу виховання в підлітків ціннісного 

ставлення до праці перебуває у прямій залежності від організації процедури 

діагностування даного особистісного утворення при врахуванні вікових 

особливості дітей, їх участі у добродійні трудовій діяльності. 

Таким чином, проблема об’єктивних критеріїв вихованості є 

надзвичайно складною і продовжує залишатися предметом палких дискусій. 
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УДК 343.85:34381 

Марія Микитенко, Тетяна Федорченко 

 

ТРЕНІНГОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ 

З НЕПОВНОЛІТНІМИ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ 

 

У статті порушено питання про недостатній рівень профілактики 

девіантної поведінки підлітків, засуджених до відбування покарань без 

позбавлення волі. Обґрунтовано важливість та переваги проведення 

корекційної роботи з неповнолітніми правопорушниками у формі тренінгу. 

Звернено увагу на затвердженні просвітницько-профілактичні тренінгові 

програми на законодавчому рівні, на якому планується після детального 

вивчення, узаконення пробаційних програм. Представлено практико-

орієнтовну модульну програму для роботи з підлітками з девіантною 

поведінкою під назвою «Життя після дощу».  

Ключові слова: профілактика, корекційна робота, неповнолітній 

правопорушник, тренінгова технологія, просвітницько-профілактичні 

програми, пробаційні програми, девіантна поведінка, мотивація, соціальні 

навички, криміногенні потреби. 

 

В статье поднят вопрос о недостаточном уровне профилактики 

девиантного поведения подростков, осужденных к отбыванию наказаний 

без лишения свободы. Обоснованы важность и преимущества проведения 

коррекционной работы с несовершеннолетними правонарушителями в 

форме тренинга. Обращено внимание на утверждённые просветительско-

профилактические тренинговые программы на законодательном уровне, на 

котором планируется после детального изучения, узаконивание пробационных 

программ. Представлено практико-ориентированную модульную программу 

для работы с подростками с девиантным поведением под названием 

«Жизнь после дождя». 

Ключевые слова: профилактика, коррекционная работа, 

несовершеннолетний правонарушитель, тренинговая технология, 

просветительско-профилактические программы, пробационные программы, 

девиантное поведение, мотивация, социальные навыки, криминогенные 

потребности. 

 

The article raised the issue of the low level of prevention of deviant 

behavior of teenagers sentenced to sentences without deprivation of liberty. 

Obgruntuvannya the importance and benefits of conducting correctional work 

with juvenile offenders in the form of training. Attention is drawn to the statement 

education and prevention training programs at the legislative level, which is 

planned after a detailed study, legalization promoting programs. Presents 

practice-oriented program for adolescents with deviant behavior called «Life 
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after rain». Clarify the purpose, structure, content, form, and General 

information on the essential requirements for successful preparation and 

implementation of the training. Prospects for further research. The article proves 

the effectiveness of training programs that teach teenagers to create an 

atmosphere of trust, openness, and privacy at classes; to think critically, to 

express one’s own position; to make responsible decisions; to show respect, 

honesty and tolerance to others; to make decisions about a healthy lifestyle; to be 

able to recognize unreasonable risk, false judgments; to resolve conflicts; to resist  

external pressure, harmful habits; to try to behave correctly in different life 

situations; to take a life positively. 

Key words: prevention, remedial work, juvenile offender, training 

technology, education and prevention programs, promotin program, deviant 

behavior, the pyramid of knowledge, motivation, social skills, and criminogenic 

needs. 

 

Епоха змін, сучасна соціально-економічна ситуація в Україні різко 

загострили проблеми, пов’язані з корекцією відхилень поведінки. Зміни, що 

відбуваються в нашому суспільстві  руйнують раніше існуючі уявлення про 

норму поведінки. При відсутності конструктивних соціальних перспектив 

це впливає на фізичне і духовне здоров’я підростаючого покоління, на 

рівень скоєння злочинів неповнолітніми особами. Особливої уваги потребує  

профілактика девіантної поведінки підлітків, засуджених до відбування 

покарань без позбавлення волі.  

У ході дослідження проблеми з’ясовано, що підходи до роботи з 

неповнолітніми носять не системний, формальний характер. «Педагогічні 

заходи» які ґрунтуються на методах переконання та залякування дієві лише 

на 15%‒20%. Важливо зазначити, що за станом на 01.01.2017 р. на обліку 

служби пробації перебувало 1509 неповнолітніх правопорушників, 

протягом 2016 року за офіційними даними Міністерства Юстиції України 

110 неповнолітніх скоїли повторні злочини та 4 – знаходяться у розшуку. 

Отже, одним з першочергових завдань науковців і  співробітників служби 

пробації є вироблення науково обґрунтованих дієвих методів й форм 

роботи, які мають носити систематичний характер, мати чітку структуру та 

визначену мету. Відповідно до закону України «Про пробацію», серед 

основних завдань служби пробації є реалізація пробаційних програм щодо 

осіб звільнених від відбування покарання з випробуванням, зокрема, 

особлива увага в законі приділяється неповнолітнім, їх вихованню та 

ресоціалізації [1]. Пробаційні модульні програми наразі знаходяться на 

стадії розробки, потребують дослідження напрямів створення цих програм. 

Важливо звернути увагу на те, що 80% підлітків, які перебувають на обліку 

служби пробації невмотивовані до змін та заперечують наявність проблем у 

їхньому житті, мінімізують наслідки своїх дій. Отже, під час розроблення 

програм не варто нехтувати тим, що результативною робота буде лише тоді, 
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коли підліток матиме мотивацію  до змін та усвідомлюватиме проблему [5].   

Отже, у ході проведених досліджень ми з’ясували, що 

найефективнішою профілактико-корекційною роботою з підлітками, які 

опинилися в конфлікті з законом є тренінгова технологія. У свою чергу 

тренінг ‒ це організаційна форма навчально-виховної роботи, яка 

спираючись на досвід і знання її учасників, забезпечує ефективне 

використання різних педагогічних методів, зокрема, активних, за рахунок 

створення позитивної емоційної атмосфери в групі, та спрямовується на 

отримання сформованих навичок і життєвих компетенцій. Загальна мета 

тренінгу конкретизована в таких завданнях: оволодіння психологічними 

знаннями; формування умінь і навичок у сфері спілкування, зокрема для 

розв’язання конфліктних ситуацій; корекція, формування та розвиток 

установок, необхідних для успішного спілкування; розвиток здібностей 

щодо адекватного та повного пізнання себе й інших; корекція й розвиток 

системи стосунків особистості, створення сприятливого психологічного 

клімату в групах [3]. 

Теоретичним підґрунтям написання статті стали дослідження 

зарубіжних та вітчизняних вчених, які мають теоретичний і практичний 

напрям. Серед останніх публікацій важливо зазначити дослідження авторів, 

які обґрунтовують тренінгову технологію: Т. Альберт, Р. Амстронг, Р. Баклі, 

К. Левін, Д. Тейлор, Ф. Рейс, К. Роджерс, Д. Корнегі, Р. Кропп, К. Фопель, а 

також ‒ Г. Балакірової, В. Большакова, А. Браткіна, О. Василевської, 

І. Вачкова, М. Кларіна, В. Кобзевої, Є. Леванової, Н. Огенесян, Б. Паригіна, 

Ю. Пахомова, Л. Шепелевої. Зокрема, дослідниця Н. Максимова розкрила 

психологічні аспекти девіантної поведінки та надала методичні 

рекомендації для проведення занять у формі тренінгу [2]. А. Гольштейн, 

В. Хомик запропонували широкий спектр психологічно забезпечених 

тренінгових технологій, які мають за мету допомогти проблемній молоді 

набути навичок ефективного спілкування [3]. В. Оржеховська надає 

інформацію про морально-духовну основу формування просоціальної 

поведінки школярів, представляючи технологію формування просоціальної 

поведінки учнів різних вікових категорій, програми, ігрові інноваційні 

заняття [5]. Міністерства соціальної політики України пропонує проект 

тренінгових програм для неповнолітніх «Банк програм для неповнолітніх у 

конфлікті з законом» [4]. У світі широко застосовуються у роботі з 

підлітками, які опинилися в конфлікті з законом, психологічні тренінги, а 

також тренінги соціальних умінь. Зокрема А. Бандура про тренінг 

соціальних умінь зазначав, що метод, який дає найбільш вагомі результати 

у розв’язанні різноманітних проблем, містить три основні компоненти. По-

перше, повторно демонструються альтернативні способи реагування 

переважно кількома особами. По-друге, той, хто здійснює навчання, 

одержує необхідний інструктаж і достатні можливості, щоб практикуватись 

у вмінні за взірцем. Вибір засобів стимулювання в учасника переживання 
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успіху, а особливо за найперші зусилля поводити себе інакше, утворює 

третій компонент цього складного методу. З огляду на адекватний показ, 

кероване тренування у вмінні та переживанні успіху – цей метод майже 

безпомилково дає бажані результати. 

Мета статті – обґрунтувати ефективність проведення корекційної 

роботи неповнолітніх з девіантною поведінкою у формі тренінгу. 

 
Рис. 1. «Піраміда пізнання» 

 

Методи роботи з групою неповнолітніх різноманітні, однак 

найефективніші ті, де залучено до навчання всіх, хто навчається, або під час 

навчання використовують отримані знання на практиці (90%). Існує 

«піраміда пізнання», яка подана на малюнку. Інтерактивне навчання у формі 

тренінгу поєднує у собі всі аспекти цієї піраміди і дає найкращі результати 

у засвоєнні матеріалу. 

Наразі пропонується проект тренінгових програм для неповнолітніх у 

конфлікті з законом Міністерства соціальної політики України, який містить 

сім просвітницько-профілактичних програм, а саме: «Управління гнівом»; 

«Будь незалежним»; «Вчимося бути здоровими»; «Зупинись – посміхнись»; 

«Вчимося керувати емоціями»; «Сходинки до здоров’я»; «Вибір до змін». 

Ці програми розглядаються як інструмент роботи з підлітками різних 

категорій щодо формування у них знань, умінь, навичок, настанов, які 

сприятимуть зміні ризикованої поведінки та формуванню безпечної 

поведінки щодо власного здоров’я та життя [4]. Однак, самі працівники 

служби пробації в достатній мірі реалізувати виконання цих програм у 

практичній діяльності не мають змоги, лише поодинокі психологи та 

соціальні працівники служби пробації пройшли курс навчання деяких із 

програм, зокрема програму «Сходинки до здоров’я».  
Зважаючи на те, що відповідно до закону України «Про пробацію» 

одним із завдань служби пробації є реалізація пробаційних програм щодо 
неповнолітніх осіб звільнених від відбування покарання з випробуванням 
[1], є велика вірогідність того, що частина таких програм можуть бути 
затверджені як пробаційними, та призначатимуться рішенням суду. Однак, 
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ті, які не будуть затверджені, слугуватимуть працівнику пробації як 
інструмент роботи з неповнолітніми правопорушниками та допомагатимуть 
досягати поставлених цілей, і виконувати складений спільно з 
неповнолітнім індивідуальний план роботи, в якому інспектор має 
враховувати принцип ризику. Дотримуватися цього принципу важко, якщо 
клієнт невмотивований та відповідно до циклу змін, знаходиться на стадії 
не усвідомлення проблеми. 

З метою вирішення цієї проблеми нами було розроблено та 
впроваджено, на засадах прийомів та методів мотиваційного 
консультування та соціальних навичок, модульну тренінгову програму 
«Життя після дощу», яка слугує ефективним інструментом корекції рівня 
мотивації неповнолітнього клієнта пробації за всіма криміногенними 
факторами, а саме: «Стосунки в сім’ї»; «Освіта, навчання і 
працевлаштування»; «Дозвілля та відпочинок»; «Стосунки з однолітками»; 
«Вживання психоактивних речовин»; «Ставлення до правопорушень».  

Зазначена тренінгова програма «Життя після дощу» розроблена на 
засадах методів та прийомів мотиваційного консультування та соціальних 
навичок.  

Цільова група. Програма призначена для роботи з неповнолітніми 
віком від 14 до 18 років, які засуджені до відбування покарань без 
позбавлення волі, або звільненні від відбуття покарання з випробуванням, а 
також дітей «групи ризику».  

Мета програми: підвищити у неповнолітнього поточний рівень 
мотивації по кожній категорії криміногенних факторів, навчити його 
соціальним навичкам, підготувати до продуктивної подальшої спільної 
діяльності. 

Структури програми. Матеріали програми подано у вигляді модулю 
із семи послідовних занять, які триватимуть по дві академічні години (90 
хв.) і складаються з трьох частин: 

1. У вступній частині кожного заняття, вітання учасників програми, 
знайомство з новими учасниками, використання методу «дзеркала заднього 
виду» (повторення матеріалу з минулого заняття), обговорення виконання 
завдання, яке виконували учасники самостійно, роз’яснення незрозумілого 
матеріалу. 

2. В основній частині огляд змісту поточного заняття, представлення 
нового матеріалу, інтерактивні або фізичні вправи. 

3. У підведенні підсумків проводиться оцінювання кожним 
учасником своєї роботи, матеріалу програми і роботи тренера, пояснення 
завдання для самостійного опрацювання. Ритуал прощання з учасником, 
який пройшов програму повністю. 

Зміст програми: Заняття 1. «Моя фортеця». Заняття 2. «Я успішна 
людина». Заняття 3. «Гармонія душі і тіла». Заняття 4. «Пізнай себе та світ 
навколо». Заняття 5. «Право на життя». Заняття 6. «Я володар свого 
мислення та поведінки». Заняття 7. «Альтернатива».  
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Форми роботи. Основна форма проведення заняття – тренінг, який 

дозволяє учасникам вчитися висловлювати свою думку, розвивати та 

відпрацьовувати на практиці необхідні навички, швидше засвоювати 

інформацію, можливість обговорити те, що є незрозумілим, застосовувати 

знання на практиці, формуючи відповідні поведінкові навички. 

Групова робота у межах тренінгу охоплює інформацію, яку подають 

ведучі, пошук творчих ідей за допомогою «мозкового штурму», змагання, 

рольові ігри, дискусії, бесіди, обговорення ситуацій. Вибір форми залежить 

від особливостей конкретної групи та можливостей ведучих. 

Організаційні засади реалізації програми: 

1. Під час ознайомчої бесіди при постановці на облік (до початку 

проходження програми), важливо підлітка та його батьків /опікунів, 

піклувальників/, ознайомити зі змістом, метою програми та очікуваними 

результатами, графіком відвідування програми. У разі потреби взяти 

письмовий дозвіл від законних представників. Це потрібно для того, щоб 

уникнути конфліктні ситуації. 

2. Впродовж проходження програми бажано підтримувати зв’язок з 

батьками /опікунами/піклувальниками/, спеціалістами залученими до 

співпраці, для відстеження змін у поведінці неповнолітніх. 

3. З метою відстеження закріплення результатів та ефективності 

програми провести аналіз початкової та кінцевої таблиць «поточного рівня 

мотивації» згідно кожного криміногенного фактору. 

Кількість учасників групи. Оптимальна кількість учасників групи 8–

14 слухачів (чим меншою буде кількість учасників, тим ефективнішим буде 

заняття). Однак, заняття може бути проведене і для одного учасника. 

Періодичність зустрічей. Рекомендована періодичність занять один-два 

рази на тиждень. 

Вимоги до ведучих: бажано, щоб заняття проводили ко-тренери 

(чоловік та жінка), які пройшли дистанційний курс навчання по модульній 

програмі, володіють знаннями та навичками роботи з підлітковою 

аудиторією і дотримуються конфіденційності. 

Допоміжні матеріали для тренінгу, які варто використовувати: 

фліпчарт – чат або дошка, папір А1, А4, А5, ножиці, кольорові фломастери, 

маркери, проектор, комп’ютер, блокноти (зошити), ручки на всіх учасників, 

картка з ім’ям, або беджі для кожного учасника тренінгу, роздатковий 

матеріал. 

Сертифікати: По завершенні програми учасники отримують 

сертифікати. Сертифікат – це не документ, однак він може бути першим для 

підлітка і слугувати позитивною мотивацією до участі у інших програмах. 
Важливо зазначити, що програма носить циклічний характер, може 

бути проведена як для одного учасника, так і для групи осіб. Неповнолітній, 
пройшовши повний цикл програми, самостійно обґрунтовує необхідність 
зміни своєї поведінки, розуміє, що зміна це не подія, а його майбутнє життя 
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і  доля. З метою впровадження програми серед персоналу пробації на базі 
Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної 
кримінально-виконавчої служби України, планується, за допомогою 
платформи Moodle розроблення дистанційного курсу навчання тренінгової 
програми «Життя після дощу». Після завершення курсу необхідно 
визначити подальший етап іншої профілактико-корекційної програми, яка 
обирається враховуючи результати проведеної оцінки ризиків вчинення 
повторного кримінального правопорушення неповнолітньою особою, та 
виявлених факторів ризику і сприйняття, а також індивідуальних 
особливостей неповнолітнього.  

Отже, найефективнішою формою корекційної роботи з 
неповнолітніми правопорушниками є тренінгова технологія, яка має ціль та 
чітку продуману структуру, яка реалізується за принципом послідовності та 
закономірності. Розроблення модульної програми потребує клопіткої праці, 
наукового підґрунтя, врахування практичного досвіду, а також майстерності 
тренера, який проводитиме заняття. Приймаючи участь у тренінгах підлітки 
навчаються: створювати на заняттях атмосферу довіри, відвертості, 
конфіденційності; критично мислити, висловлювати власну позицію, 
максимально мобілізуючи свої інтелектуальні й риторичні здібності; 
приймати відповідальні рішення; проявляти повагу, чесність і толерантність 
до інших; приймати рішення щодо правильного здорового вибору; уміти 
визнавати власну хибу, невиправданий ризик, помилковість суджень без 
образ; отримувати позитивну мотивацію до здорового способу життя; 
вирішувати конфлікти; протидіяти тиску зовні, шкідливим звичкам; 
намагаються правильно поводитися у різних життєвих ситуаціях; позитивно 
сприймають життя. 
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ДРУГОКЛАСНИХ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКИХ ШКІЛ 

НА ПОДІЛЛІ ( КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ ) 

 

У статті на основі історичних та літературних джерел 

простежено історичні витоки становлення другокласних церковно-

приходських шкіл Поділля кінця XIX – початку ХХ століття. Духовні 

навчальні заклади мали дуже великий вплив на становлення педагогічної 

освіти Поділля кінця XIX – початку XX століття. В період існування на 

Поділлі другокласних церковно-приходських шкіл (1896–1917 рр.) з кожним 

роком кількість учнів зростала, що впливало на підвищення рівня освіти 

населення Поділля. Підкреслюється роль та значення духовної освіти в 

історії становлення вітчизняної освітньої системи. Доведено високий 

рівень виконання церквою навчально-виховних та інших функцій на всіх 

етапах історії українського народу. 

Ключові слова: другокласні церковно-приходські школи, Поділля, 

школи грамоти, Подільська Єпархіальна Училищна Рада, підготовка 

вчителя.  

 

В статье на основе исторических и литературных источников 

рассматриваются исторические истоки становления второклассных 

церковно-приходских школ Подолья конца XIX–начала ХХ века. В период 

существования на Подоле второклассных церковно-приходских школ (1896‒

1917 гг.) с каждым годом количество учеников росло, что влияло на 

повышение уровня образования населения Подолья. Подчеркивается роль и 

значение духовного образования в истории становления отечественной 

образовательной системы. Доказано высокий уровень выполнения церковью 

учебно-воспитательных и других функций на всех этапах истории 

украинского народа. 

Ключевые слова: второклассные церковно-приходские школы, 

Подолье, школы грамоты, Подольский Епархиальный Училищный Совет, 

подготовка учителя. 

 

The article traces historical origins of the formation second-class Podolie 

parish school late XIX‒early XX century using historical and literary sources. 

The educational institutions had a very great influence on the formation of 

Podillya pedagogical education at the end of the 19th and early 20th centuries. 

During the period of existence in Podillya of second-class parish schools (1896‒
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1917), each year the number of students grew, which influenced the increase of 

the education level of the population of Podillya. The system of teacher training 

in second-class parochial schools was first built on the acquisition of practical 

skills, which was carried out directly in the process of practical classes in an 

exemplary school of diplomas, which necessarily existed in all second-class 

schools. Teachers were encouraged to raise their pedagogical courses at second-

class parochial schools. Proved that second-class parish school became a hotbed 

of progressive educational experience in Podolie. The article emphasizes the role 

and importance of theological education in the history of the formation of the 

national educational system. Proved that the church had high level of the 

educational and other functions at all stages of the history of the Ukrainian 

people. 

Key words: second-class parish school, Podolie, grammar school, Podolire 

Diocesan College Council, teacher training. 

 

Вивчення та аналіз літературних джерел та архівних матеріалів 

дозволяє стверджувати, що у становленні педагогічної освіти важливу роль 

відігравали духовні навчальні заклади освіти. Поряд з навчальними 

закладами, підпорядкованими міністерству народної освіти, у кінці XIX – 

початку XX століть набули поширення другокласні церковно-приходські 

школи, якими керувало духовенство. Ці школи зазвичай були розсадником 

передового педагогічного досвіду. Випускники другокласних церковно-

приходських шкіл мали право викладати у однокласних, двокласних 

церковно-приходських школах та школах грамоти. 

Проблема становлення другокласних церковно-приходських шкіл 

Поділля кінця XIX–початку XX ст. мало досліджена у філософських, 

історичних, педагогічних і наукових роботах. Видання дореволюційної 

Росії дають змогу сформувати цілісне уявлення про другокласні церковно-

приходські школи та їх важливу роль у розвитку педагогічної освіти 

Поділля. Слід відзначити сучасного дослідника з історії духовної освіти на 

Україні В. С. Перерву та його працю «Церковні школи в Україні (кінець 

XVIII – поч. ХХ ст.): забутий світ».  

Мета статті ‒ Розкрити історичні витоки становлення другокласних 

церковно-приходських шкіл на Поділлі ( кінець XIX – початок XX століття). 

Історія становлення другокласних церковно-приходських шкіл 

Поділля розпочалась з розгляду питання про відкриття церковно-

приходських шкіл в Подільській єпархії у циркулярі Училищної Ради при 

Святійшому Синоді, від 30 грудня 1895 року, на ім’я Подільської 

Єпархіальної Училищної Ради [1, с. 182]. Другокласні школи мали на меті 

підготовку учителів і вчительок для шкіл грамоти. Особи, які успішно 

закінчували курс другокласної школи, отримували свідоцтво на звання 

вчителя або вчительки школи грамоти [2, c. 134].  

Визнаючи невідкладну допомогу в належному приготуванні вчителів 
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для церковних шкіл з середовища місцевого населення вищий духовний 

уряд запропонував відкрити по дві другокласні церковно-приходські школи 

в кожному повіті з учительським курсом, в які приймались би  найкращі учні 

однокласних шкіл, і провчившись там три роки, здавали іспит на звання 

вчителя, та займали б вчительські місця в церковних школах.  

В роз’ясненні Училищної Ради з приводу влаштування другокласних 

церковно-приходських шкіл для дівчаток з метою підготовки вчительок для 

шкіл грамоти роз’яснювалось, що відкриття таких шкіл не тільки 

допускається, але й визнається навіть бажаним [1, с. 188].  

У другокласній школі навчання розпочиналось по програмі другого 

класу двокласної школи, відповідно був тільки один другий клас  учнів. Але 

дворічний  курс другого класу розширювався в трирічний, доповнюючись 

роком практичних занять в зразковій школі грамоти, які обов’язково 

існували при всіх другокласних школах. Обов’язковим доповненням курсу 

другокласної школи було також влаштування при ній різного роду 

майстерень, занять з бджільництва, садівництва, городництва, шовківництва 

та ін. [3 с, 522].  

При трирічному курсі другокласної школи, яка складалась з двох 

відділень другого класу та третього року практичних занять, в кожне 

відділення могло бути прийнято до 15 вихованців [4, с. 600].  

В правилах про другокласні церковно-приходські школи було 

зазначено, що в другокласні церковно-приходські школи приймались 

хлопчики, якщо школа чоловіча та дівчатка, якщо школа жіноча, які 

успішно закінчили курс однокласної школи. Зауважимо, що також 

приймались діти з домашньою освіту та ті, які закінчили міністерські 

школи, і отримали освіту, рівну по ступені курсу однокласної церковно-

приходської школи, та здали успішно вступні іспити, але обов’язково у віці 

13–16 років. Ті учні, які закінчили двокласну церковно-приходську школу 

приймались після перевірочного іспиту прямо в друге відділення 

другокласної школи, при чому перевагу надавали тим, хто був більш 

здібний в церковному читанню та співах.  

Зазначимо, що складання іспитів на звання вчителя церковно-

приходської школи мали право особи, яким виповнилось 17 років  

[4, с. 601].  

Вчительські посади в другокласних церковно-приходських школах 

мали право займати особи, які отримали середню або спеціальну 

педагогічну освіту, і переважно ті з них, які довели вже свій педагогічний 

досвід попередньою службою. Вчителі подавали прохання в Подільську 

Єпархіальну Училищну Раду, докладаючи всі необхідні документи, які 

вимагав закон, відзиви про педагогічну правоздатність, про поведінку та 

довідку про несудимість. Зауважимо, що від вчителів народних училищ, які 

не перебували в відомості православного віросповідання вимагались 

відзиви від законовчителів означених училищ [4, с. 552‒553]. 
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Влаштування другокласних церковно-приходських шкіл з 

вчительськими курсами лежало під опікою повітових відділень 

Єпархіальної училищної Ради та повітових спостерігачів [4, с. 603]. 

Програма другокласних церковно-приходських шкіл наближалась до 

програми середніх навчальних закладів [2, с. 133]. 

На початку 1896/97 навчального року Подільською Єпархіальною 

Училищною Радою було запропоновано відкрити другокласні чоловічі 

цepкoвнo-приходські школи в наступних пунктах Подільської Єпархії: 

с. Велика-Мечетна, Балтського повіту, с. Дойбани, того ж повіту, с. Чуків, 

Брацлавського повіту, с. Сутиска, Вінницького повіту, с. Степашки, 

Гайсинського повіту, с. Чернокозинці Каменецького повіту, м. Летичів, 

Летичівського повіту, с. Женишковці, того ж повіту, с. Чернятин, 

Літинського повіту, м. Копайгород, Могилівського повіту і м. Жванчик, 

Ушицького повіту.  

15 жовтня 1896 року відкрилась другокласна церковно-приходська 

школа в с. Чернокозинці, Каменецького повіту. З 15 прохань, про прийняття 

до школи, було задоволено 13 [5, с. 1111]. 17 жовтня 1896 року в відкрилась 

школа у м. Жванчик Ушицького повіту. На початок всіх осіб, які подали 

прохання було 31 чоловік, після іспиту прийнято – 20 чоловік. Зауважимо, 

що не прийняли до школи особи, які досягли 18 років, по-малолітству та  

католиків [6, с. 955]. Відкриття другокласної церковно-приходської школи 

в с. Велика-Мечетна, Балтського повіту відбулось 1 листопада 1896 року, 

завдяки місцевому землевласнику адміралу В. В. Завойко, який влаштував 

для школи і вчителів 2 будівлі. Серед прийнятих 38 вихованців 7 закінчили 

міністерські училища, інші церковно-приходські школи нижчого типу  

[5, с. 1113].  

На початку 1898 року було вже відкрито 8 другокласних церковно-

приходських шкіл: 2 в Вінницькому повіті (м. Вінниця та с. Слобода-

Сутиська); 1 в Балтському (с. Велика-Мечетна ); 1 в Брацлавському 

(с. Чуків); 1 в Гайсинському (с. Степашки); 1 в Каменецькому 

(с. Чернокозинці); 1 в Літинському ( с. Чернятин); 1 в Ушицькому 

(м. Жванчик) [7, с. 701]. 

У листопаді 1898 році постановою Синодальної Училищної Ради 

с. Майдан-Курилівський (Трепівський) [8, с. 117] був затверджений другим 

пунктом для другокласної церковно-приходської школи в Літинському 

повіті. Ініціатива в створенні школи належала місцевому землевласнику 

генерал-майору Ф. Ф. Трепову. 

З першим випуском учнів другокласних шкіл в 1898/99 році, виникло 

питання якому іспиту піддавати учнів – повному або скороченому – тих, які 

хотіли собі звання вчителя церковно-приходських шкіл. Зауважимо, що в 

правилах, які існували про порядок іспитів на звання вчителя церковно-

приходської школи  особам, які отримали  неповну середню, нижчу або 

тільки начальну або домашню освіту, в ряді інших учбових закладів, 
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другокласні школи зовсім не згадувались. Не було також розпорядження до 

якого розряду учбових закладів повинні були бути відведені другокласні 

школи [9, с. 887]. 

Указом Св. Синоду від 25 серпня 1899 року роз’яснювалось, що 

вихованці другокласних шкіл, які закінчили повний курс навчання, при 

здобутті ними собі звання вчителя церковно-приходської школи, повинні 

були скласти скорочений, а не повний іспит, нарівні з вихованцями 

духовних, повітових та міських двокласних училищ, так як встановлений 

курс навчання у другокласних школах, по своєму загальному об’єму і 

програмам окремих предметів, не менше курсу навчання в означених 

учбових закладах. Також взялось до уваги те, що вихованці другокласних 

шкіл в третій рік свого навчання практично знайомились з веденням 

учбових занять з дітьми в начальних школах грамоти [9, с. 886].  

З кожним роком кількість учнів другокласних церковно-приходських 

шкіл зростала. Наприклад, якщо в 1896 році, в м. Жванчик в другокласну 

школу було прийнято 20 учнів, то в 1899 році вже 44 учні. У цьому ж році 

закінчило школу 7 вихованців, а в першому класі або зразковій школі було 

53 учня, в тому числі 7 католиків [10, с. 1118].  

У листопаді 1899 року за розпорядженням Синодальної Училищної 

Ради в Подільської єпархії могло бути відкрито не більше 16 другокласних 

шкіл замість передбачуваних раніше 24. Зауважимо, що кількість 

другокласних шкіл Подільської єпархії була скорочена на 1/3. Згідно 

розпорядження другокласні школи могли бути відкриті  по одні в тих 

повітах, де до цих пір їх не було, а саме в Летичівському, Могилівському, 

Ольгопільскому, Проскурівському і в Ямпільському повітах [11, с. 1216].  

З 21 серпня 1900 року відкрились короткострокові тритижневі 

педагогічні курси для вчителів церковних шкіл єпархії. При Велико-

Мечетнянській другокласній школі курси відкриваються для вчителів 

одного Балтського повіту; при Степашській школі – для вчителів 

Гайсинського та Ольгопільського повітів; при Чуківській школі – для 

церковних вчителів Брацлавського повіту; при Вінницькій та Сутиській 

школах – для вчителів Вінницького та Ямпільського повітів; при 

Чернятинській школі – для вчителів шкіл Літинського та Могилівського 

повітів; при Жванчицькій для вчителів Летичівського та Ушицького повітів; 

при Чернокозинецькій – для вчителів в церковних школах Каменецького та 

Проскурівського повітів. Зауважимо, що таким чином, вчителям усіх шкіл 

повітів дана була можливість прийняти участь у влаштованих для них 

короткострокових педагогічних курсах при другокласних школах  

[12, с. 814].  

Також цього року при Сутиській другокласній школі були влаштовані 

короткострокові педагогічні курси та курси церковного співу для вчителів 

шкіл грамоти. На курси з’явилось 33 вчителя і 4 вчительки, здебільшого з 

Ямпільського повіту, де ще не було ні одної другокласної школи. 
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Зауважимо, що якщо в 1896 році в Сутиську другокласну школу приймались 

усі бажаючі, то в 1900 році  вступ в школу відбувався за конкурсним 

відбором, при чому добрій половині кандидатів було відмовлено за 

нестачею місць в школі [13, с. 890].  

На 1900 рік у Велико-Мечетнянській другокласній школі в трьох 

відділеннях другого класу було: на вчительському курсі або в старшому 

відділенні  16 вихованців; в середньому відділенні 42 вихованці; в першому 

або молодшому відділенні 35 вихованців, тобто всього 93 вихованці. Щойно 

прийнятих в школу – 28 вихованців, з яких 19 навчалось в церковно-

приходських школах і 9 в міністерських народних училищах. В 

Жванчицькій другокласній школі було 52 вихованці, в Чуківській 

другокласній школі було на 1900 рік аж 132 вихованці. Зауважимо, що 

впоратись двом вчителям з 132 вихованцями не по силам, особливо якщо 

прийняти до уваги, що програма другокласних шкіл досить складна  

[14, с. 1021]. 

Лише на початку XX ст., а саме у 1 квітня 1902 році було затверджене 

«Положення про церковні школи відомства православного віросповідання». 

Пункт №1 «Положення…» свідчив, що основним завданням церковних шкіл 

було поширення серед народу освіти у дусі вчення і традицій православної 

віри і Церкви. У відповідності з цим «Положенням» до церковних шкіл 

належали: 1) початкові школи, призначені для початкового навчання дітей і 

дорослих (вони поділялися на школи грамоти, церковно-парафіяльні та 

недільні школи); 2) вчительські (другокласні і церковно-учительські) 

школи, які готували вчителів для початкових шкіл [15, c. 207]. У 

«Положенні» було чітко вказано, що другокласні церковно-приходські 

школи – це не «вчительський додаток» до двокласних шкіл, а самостійний 

різновид шкільних закладів з трирічним терміном навчання, в якому 

існували три відділення – молодше, середнє та старше. До складу програми 

входили предмети: 1) Закон Божий; 2) церковна історія (загальна і 

російська); 3) церковний спів; 4) російська мова; 5) церковнослов’янська 

мова; 6) російська історія; 7) географія та природознавство; 8) арифметика; 

9) геометричне креслення та малювання; 10) дидактика; 11) чистописання; 

12) гігієна; 13) рукоділля [2, с. 134.] У якості варіативної частини 

дозволялось викладати іконопис, музичне мистецтво, ремесла, основи 

сільського господарства. В деяких школах предмети стали вивчати значно 

ширше, ніж того вимагала програма.  

У 1905/06 навчальному році в Подільській єпархії році було вже 12 

другокласних шкіл: 2 жіночі – Немирівська і Чернокозинецька (перетворена 

з чоловічої) і десять чоловічих – Велико-Мечетнянська, Чуківська, 

Сутиська, Степашківська, Меджибізька, Ольгопільська, Жванчицька, 

Жолобянська, Чернятинська та Майдано-Курилівська (Трепівська)  

[16, с. 501]. 

У 1911/12 навчальному  році у чоловічих другокласних школах 
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навчалось – 610 осіб, в жіночих – 152 особи. Самою багатолюдною була 

Велико-Мечетнянська (89 учнів), сама малолюдна – Ольгопільська (53 учні) 

[17, с. 354].  

Викладання в школах велось по програмі, затвердженої визначенням 

Святійшого Синоду від 20/27 травня 1903 року [8, с. 944].  

У 1913/14 навчальному році в Подільській єпархії налічувалось 13 

другокласних шкіл, три жіночих – Каменецька, Немирівська і 

Чернокозинецька і десять чоловічих: Велико-Мечетнянська, Забужанська, 

Чуківська, Сутиська, Степашківська, Меджибізька, Майдано-Курилівська 

(Трепівська), Ольгопільська, Жванчицька та Жолобянська. Всі вони мали 

повний склад відділень, крім  Забужанської (відкритої у 1913 році), в якій 

було тільки два відділення. У всіх школах навчалось 985 осіб, в чоловічих – 

717, в жіночих – 268. Самою багатолюдною з цих шкіл була Немирівська 

(118 учнів), а самою малолюдною Сутиська (56 учнів). При кожній 

другокласній школі була зразкова школа, в якій викладання велось по 

програмі нормальної церковно-приходської школи – при трирічному курсі 

навчання. Згідно особливого розпорядження заняття в школах 

розпочинались з середини серпня і продовжувались до іспитів, у кінці 

травня [19, с. 1789].  

Столярній, токарно-слюсарній справі  навчались в школах Сутиській, 

Майдано-Трепівській та Забужанській. Палітурної справи займались учні 

Степашської другокласної школи. В жіночих школах – Немирівській, 

Каменецькій та Чернокозинецькій систематично велось навчання 

рукоділлю, в Немирівській також по домоведенню. Навчання військовому 

строю і гімнастиці велось в Велико-Мечетнянській, Майдано-Трепівській, 

Ольгопольській та  Сутиській школах [20, с. 1129‒1130]. 

Зазначимо, що також в 1913/14 навчальних роках в школах Майдано-

Трепівській і Немирівській функціонував четвертий педагогічний клас, 

який мав на меті доповнити освіту учнів у другокласних школах, дати їм 

більший розвиток та належну підготовку до іспиту на звання вчителя 

церковної школи. Так як педагогічний клас мав спеціальну мету – 

підготовку до вчителювання – то в ньому детально вивчалась педагогіка, 

розширений курс загальної дидактики, методика кожного предмету, як 

начальної так і другокласної школи. В Майдано-Трепівській школі звання 

вчителя отримали 15 з 18 осіб, які пройшли навчання на педагогічному 

курсі, в Немирівській – всі – 23 дівчини [21, с. 1153]. На однорічний 

педагогічний курс при Майдано-Трепівській школі  приймались без іспиту 

після другокласної церковно-приходської школи, але віком не менше 16 

років і 3 місяців [22, с. 1239].   
Таким чином, зауважимо, що духовні навчальні заклади  мали дуже 

великий вплив на становлення педагогічної освіти Поділля кінця XIX – 
початку XX століття. В період існування на Поділлі другокласних церковно-
приходських шкіл (1896–1917 рр.) з кожним роком кількість учнів зростала, 
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що впливало на підвищення рівня освіти населення Поділля. Система 
підготовки вчителів в другокласних церковно-приходських школах вперше 
будувалася на засвоєнні практичних навичок, що здійснювалось 
безпосередньо в процесі практичних занять в зразковій школі грамоти, яка 
обов’язково існувала при всіх другокласних школах. Підвищенню рівня 
вчителів сприяли влаштовані педагогічні курси при другокласних церковно-
приходських школах.  

В умовах відсутності початкової педагогічної освіти на Поділлі кінця 
XIX–початку XX ст. другокласні церковно-приходські школи були 
важливою ланкою в професійній підготовці вчителя на Поділлі.  

Перспективи подальших досліджень спрямовані на визначення 
основних закономірностей та тенденцій розвитку педагогічної освіти 
Поділля впродовж XX ст. 
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Оксана Кравчук 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ 

НОВАТОРСЬКОГО РУХУ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.). 

 

Передовий педагогічний досвід і різноманітні новаторські пошуки в 

освітній діяльності значною мірою зумовлені творчим характером  

педагогічної діяльності. Однак в освітній практиці стимулом до пошуків 

різноманітних інновацій стають і зовнішні чинники. Державні органи 

включно з керівними органами освіти різного рівня своїми 

розпорядженнями і рекомендаціями активізують новаторську діяльність. 

Водночас це засвідчує усвідомлення управлінськими структурами 

вагомість новаторської діяльності для досягнення високого рівня якості 

освіти.  

Ключові слова: історія української освіти, історія новаторства, 

новаторство, передовий педагогічний досвід, узагальнення передового 

досвіду, педагогічна діяльність, новаторський рух, освітні інновації, урядові 

освітні документи, нормативно-правова база.  

 

Передовой педагогический опыт и разнообразные новаторские 

искания в образовании во многом обусловлены творческим характером 

педагогической деятельности. Но в образовательной практике 

стимулирование поисков различных инноваций осуществляется и благодаря 

и внешним факторам. Государственные органы включительно с 

руководящими органами образования разных уровней своими 

распоряжениями и рекомендациями активизируют новаторскую 

деятельность. В тоже время это свидетельствует о осознании 

управленческими структурами важности новаторской деятельности для 

достижения высокого уровня качества образования.  

Ключевые слова: история украинского образования, педагогическая 

деятельность, новаторство, передовой педагогический опыт, новаторское 

движение, образовательные инновации, обобщение передового опыта, 

государственные документы о образовании, нормативно-правовая база. 

 

Advanced pedagogical experience and diversified innovation search in 

education are explained, to a great extent, with the creative nature of pedagogical 

activity. However, it is external factors that stimulate the search of various 

innovations in educational sphere. Governmental bodies including those at 

different levels enhance innovation activity with their administrative orders and 

recommendations. Also, this proves that managerial bodies deeply understand the 

significance of innovation activity for the achievement of high quality education. 

The article contains a retrospective survey of different ministerial documents, the 
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documents of managerial bodies of education and the materials published in the 

central pedagogical press, where the necessity of educational innovations as well 

as the importance of the study and generalization of the advanced pedagogical 

experience in the first half of the previous century were stressed, the measures 

aimed at enhancing innovation and encouraging teachers to participate in 

innovation activity were monitored.    

Key words: history of Ukrainian education, innovation, advanced 

pedagogical experience, pedagogical activity, innovation movement, innovation 

education,  generalization of the advanced pedagogical experience,  ministerial 

educational documents. legislative and regulatory, framework. 

 

«У сучасних умовах модернізації системи освіти в Україні доцільними 

є критичне вивчення і творче використання всього найціннішого з історико-

педагогічного досвіду минулого» [1, с. 32]. В освітній практиці стимулом до 

пошуків різноманітних інновацій стають як внутрішні, так і зовнішні 

чинники. Державні органи включно з керівними органами освіти різного 

рівня своїми розпорядженнями і рекомендаціями активізують новаторську 

діяльність.  

Педагогічне новаторство, його феномен, сутність, конкретні вияви 

постійно перебувають у колі наукових зацікавлень педагогів (А. М. Бойко, 

І. П. Жерносек, І. Ф. Кривонос В. Ф. Паламарчук, М. Д. Ярмаченко). 

Необхідність вивчення новаторського руху в ретроспективі обґрунтовано у 

працях багатьох вітчизняних істориків педагогіки (Л. Д. Березівська 

Н. М. Дем’яненко, Н. П. Дічек, В. В. Примакова, О. В. Сухомлинська). 

Діяльність державних органів стосовно змін в системі освіти, а саме 

законодавчі і нормативно-правові засади виробничого навчання в школах 

Української РСР у 50–80-ті роки ХХ ст. розглянув М. Антонець [1, с. 32]. 

Огляд різноманітних державно-правових актів, що регулювали діяльність 

українського шкільництва у 20‒30 роки минулого століття здійснено у 

посібнику з історії української школи за ред. О. В. Сухомлинської [7, с. 176‒

190]. Державну політику стосовно диференціації організації та змісту 

шкільної освіти в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (кінець 

30-х – 80-ті роки ХХ ст.) аналізувала Л. Березівська [2]. О. Мушка 

досліджувала нормативну базу 20-х років, щодо впровадження української 

мови та відкриття україномовних закладів шкільної освіти в Україні [6].  

Мета і завдання цього дослідження – здійснити ретроспективний 

огляд різних урядових документів, документів керівних органів освіти та 

матеріалів, опублікованих у центральній педагогічній пресі, у яких 

акцентовано на необхідності освітніх інновацій, важливості вивчення та 

узагальнення передового педагогічного досвіду у першій половині 

минулого століття.  

Розглянемо найбільш значущі державні документи, у яких прямо чи 

опосередковано порушувались різні аспекти передового педагогічного 
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досвіду в контексті інших проблем шкільництва. Зауважимо, що у текстах 

аналізованих документів першої третини минулого століття ще не 

вживається звичний нині термін передовий педагогічний досвід, проте 

сутність розгляданих питань свідчить про формування цього феномену в 

освітній практиці. Однією із відомих постанов, що регламентувала 

діяльність школи у першій третині ХХ ст. стала постанова ЦК ВКП (б) «Про 

початкову та середню школу» від 5 вересня 1931 року. Відповідно до 

названої постанови, перед народними комісаріатами союзних республік 

ставилась вимога створити в кожному районі і в усіх містах сітку зразкових 

шкіл, «поставивши їх у більш сприятливі матеріальні умови і зосередивши 

в них кращі педагогічні сили, з тим щоб учительські маси могли на практиці 

учитися в них будівництву політехнічної школи». У постанові йшлося про 

використання нових методів навчання і виховання, які могли б сприяти 

розвитку ініціативності і діяльності, але були перевірені на практиці. Згідно 

з постановою було поставлено вимогу поліпшувати методичну роботу і 

зосередити роботу дослідних інститутів на вивченні і узагальненні досвіду, 

нагромадженого практичними працівниками школи. Новою ідеєю стала 

вимога ввести в систему органів народної освіти інститут інструкторів, який 

укомплектувати з досвідчених учителів, переглянути педагогічні видання, 

залучити в редакційний апарат учителів [18, с. 11‒20].  

Документом, який кардинально змінював підходи до навчального 

процесу в школі, стала постанова ЦК ВКП (б) від 25 серпня 1932 р. «Про 

навчальні програми та режим у початковій і середній школі». У постанові 

ставили вимогу при викладанні навчальних дисциплін використовувати 

різноманітні методи роботи (робота з підручником, самостійні роботи, 

екскурсії, демонстрації тощо), а також колективні та індивідуальні форми 

роботи. Народному комісаріату освіти ставили вимогу розробити програми 

з методики окремих дисциплін. Значну увагу в постанові приділено особі 

учителя, обов’язком якого є опанування методикою навчання, постійне 

підвищення педагогічної майстерності, в своїй роботі обов’язково 

використовувати досягнення передових шкіл і учителів, причому 

постановою було передбачено заохочення і преміювання вчителів за кращі 

зразки роботи [15, с. 33]. Фактично у постанові йшлося про необхідність 

вивчення і узагальнення передового досвіду. Саме так оцінюють її зміст 

через двадцять років років після прийняття. Названій постанові було 

присвячено передову статтю у серпневому випуску журналу «Радянська 

школа» у1952 році [11, с. 3–9]. У передовій статті з-поміж іншого було 

вказано на те, що «ЦК ВКП(б) закликав вивчати і поширювати досвід 

передових учителів, які прагнучи добре вчити дітей і давати їм глибокі 

знання, відмовлялись від псевдонаукових рекомендацій і настанов. 

Постанову оцінюють як документ, що і через 20 років залишається 

програмним документом який зберігає основоположне значення [11, с. 5].  

До пошуків нових методів навчання спонукали і постанови 1934 р., у 
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яких ішлося про викладання історії в «живій і цікавій формі» [12, с. 37], 

висловлювалась несхвальна оцінка сухого і абстрактного викладання 

географії, ставилась вимога досягати у викладанні матеріалу цікавості, 

приступності, наочності [12, с. 38].  

Згодом вийшов наказ народного комісара освіти УРСР від 4 жовтня 

1935 р. «Про навчальні плани для початкової, неповної середньої та 

середньої школи УРСР». Зміст цього документа демонструє, що перехід на 

новий навчальний план розцінювали як знаряддя в поліпшенні якості 

навчання та виховної роботи, у ньому акцентували на важливості підготовки 

до уроку та використання найефективніших методів викладання, що 

безумовно мало спонукати учителів до пошуків таких методів [16, с. 407–

416]. У наказі №5507 народного комісара освіти УРСР Редька Ф. А. від 

17.10.1939 р. «Про поліпшення керівництва і контролю роботи шкіл і 

учителів» було зазначено, що учительство радянської України активно 

працює над покращенням роботи школи. Тут звернено увагу на важливість 

методичної роботи, її розцінювали як основний чинник, що здатен підняти 

на вищий щабель навчально-виховну роботу школи. Осуду піддано той 

факт, що не проводилась систематична робота з вивчення досвіду кращих 

шкіл. У наказі наркома освіти окремим пунктом виділено заходи в справі 

методичної роботи. Була поставлена вимога створити районні педагогічні 

кабінети, у тих місцях, де вони були відсутні, на обласному рівні 

реорганізувати обласні методкабінети на обласні інститути удосконалення 

вчителів. Завідувачів відділами народної освіти та директорів шкіл 

зобов’язували організувати предметні методичні об’єднання, якими б 

керували кращі учителі. Робота кабінетів повинна була спрямовуватись на 

підвищення загальнонаукового, теоретичного та практичного фахового 

рівня. При обласних та районних методкабінетах організувати постійно 

діючі методичні комісії. Завданням комісії було апробація методичних 

розробок, аналіз та узагальнення навчально-виховної і методичної роботи в 

школі, робота над програмами, підручниками, і що важливо – висвітлення 

досвіду кращих учителів і шкіл. Директорів шкіл зобов’язували широко 

висвітлювати досвід кращих учителів [17, с. 12‒15].  

Із тексту наказу постає, що поштовхом до новаторських пошуків була 

організація соціалістичних змагань між передовими школами і учителями, 

під час яких педагоги демонстрували педагогічну майстерність. Зазначимо, 

що ці змагання невдовзі після появи перетворилися на формалізм, про що 

визнавали тогочасні педагоги [5, с. 11]. Досить скептично оцінював роль 

соцзмагань і С. Сірополко [22, с. 57]. Проте вони залишалися і надалі 

методом стимулювання до кращих успіхів в освіті. Постанова № 1593 

Президії Харківського Обласного Виконавчого Комітету від 25 листопада 

1939 року зобов’язувала обговорити заходи до подальшого покращення 

роботи шкіл та підведення підсумків соціалістичних змагань на кращу 

роботу [9, с. 11]. У 1940 році соцзмагання було приурочено 23-й річниці так 
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званої жовтневої революції. Провідна освітянська газета «Радянська освіта» 

рясніла дописами про змагання, які охопили всю Україні і навіть 

проводилися зі школами інших республік [20, (18.10.1940)]. 1 січня 1941 

року в газеті «Радянська освіта» друкують постанову колегії народного 

комісаріату освіти «Про республіканське соціалістичне змагання шкіл 

Української РСР». У постанові схвально оцінено результати діяльності 

учителів за минулий рік і зазначено, що закріплюючи досягнення, учителі 

включаються у змагання і на наступний рік, декларувалось, що настала нова 

хвиля виробничого ентузіазму педагогічної громадськості. Постанова також 

закликала до використання досвіду вчителів м. Херсона, окремим пунктом 

ставилась вимога обмінюватись кращим досвідом у навчально-виховній 

роботі між школами, відділами народної освіти і профспілковими 

організаціями. Постанова завершувалась закликом і переконанням в тому, 

що учителі доб’ються нових значних успіхів у навчально-виховній роботі 

[20 (01.01.1941), с. 1]. До організації соцзмагання у 1941 р. закликав 

тогочасний нарком освіти С. Бухало у статті «Ще ширше розгорнімо 

республіканське соціалістичне змагання…залучивши до нього усю 

учительську масу» [20, (10.01.1941), с. 2]. Згодом у дописі на передовій 

«Ростити майстрів педагогічної справи» повідомляють, що січневі наради 

наснажили учителів до більш змістовної і плідної і прагненням брати участь 

у соцзмаганнях [19, (15.01.41), с. 1]. У періодиці постійно висвітлювали хід 

змагань: наприклад, у нарисі «Шириться змагання» ідеться про 

Новопетрівську школу Київської обл., яка розгорнула соцзмагання за високі 

показники в навчанні зі Старопетрівською школою. Дописи на кшталт 

«Ініціатива і досвід» засвідчують, що результатом соцзмагань мало стати не 

здобуття власне перемоги а удосконалення досвіду, яким обмінювалися 

учителі шкіл на спільних педрадах та відвідуваннях уроків [20, (15.01.41), 

с. 1]. Однак зауважимо, що форсування успіхів не дало позитивних 

результатів і постановою народного комісара освіти у 1944 році було 

відмінено соцзмагання, спрямовані на підвищення результатів навчання 

учнів [19, с. 4].  

Радянське партійне керівництво завжди декларувало своє 

зацікавлення шкільним життям і спонукало до новаторства. Так, у 

публікації «Досвід передових учителів – усім школам» школу названо 

улюбленим дітищем народу, акцентовано, що стан навчання і виховання 

завжди в центрі уваги уряду, партії та всієї громадськості країни: «Передові 

учителі виявили цінну, гідну найширшого наслідування ініціативу щодо 

поєднання теорії з практикою». Народний комісаріат освіти УРСР та 

Український науково-дослідний інститут педагогіки скликали нараду 

сільських учителів для обміну досвідом із підготовки учнів для практичної 

діяльності. на конференції пропагували досвід учителя Г. А. Ковури  

[20, (15.11.1940), с. 2].  

Наступний документ свідчить про закріплення обов’язків вивчати 
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передовий досвід за визначеними посадовцями. Відповідно до положенням 

«Про інспектора шкіл УРСР» затвердженого комісаріатом освіти України 

30 листопада 1945 р. на інспектора було покладено обов’язки 

запроваджувати в практику роботи прикріплених до нього шкіл району 

кращий педагогічний досвід і знайомити з досягненнями педагогічної науки 

[8, с. 124]. 

У післявоєнний період виходить Постанова ЦК КП(б)У «Про заходи 

до дальшого поліпшення роботи шкіл УРСР» (листопад 1946 р.). У цьому 

документі зазначалось, що в Україні добились значних успіхів у відбудові і 

зміцненні шкіл, однак було чимало недоліків. У постанові піддано критиці 

те, що науково-дослідний інститут педагогіки і психології, газета 

«Радянська освіта» і журнал «Радянська школа» «не вивчають, не 

узагальнюють і не пропагують досвіду роботи досвіду роботи кращих 

учителів і шкіл». У зв’язку з цим ЦК КП(б)У зобов’язав Міністерство освіти 

УРСР і обласні відділи народної освіти проводити курси, семінари, обмін 

досвідом роботи кращих учителів, видавати інструктивні листи та 

методичні розробки [13, с. 92]. Отже, названі документи засвідчують про 

постійну увагу урядових органів до передового педагогічного досвіду та 

демонструють специфіку ініціювання новаторського руху «згори».  

Однією із важливих передумов розгортання новаторського руху був 

обмін кращим досвідом роботи учителів, що відбувався на різних рівнях. 

Про це звітували інспектори обласних відділів освіти. Наприклад, у звіті 

інспектора шкіл Харківського обласного відділу освіти за першу чверть 

1939/1940 року подано відомості про те, що в області є немало учителів-

майстрів, які дають високі зразки педагогічної майстерності. Кращі учителі 

Харківщини є майстрами своєї справи, вони досягають високої успішності. 

Інспектор пропонує досвід роботи кращих учителів зробити здобутком усієї 

учительської маси. Поширювати досвід роботи кращих учителів, методи їх 

роботи, обмінюватися цим досвідом. Для активізації такої роботи пропонує 

організовувати соціалістичні змагання [3, с. 3‒7]. 

Важливим організаційно-педагогічним чинником, що стимулював 

новаторську діяльність була педагогічна преса. Найважливіші питання 

порушувались у передових статтях, які часто не були позбавлені надмірного 

пафосу, але вони мали характер спонукання до вирішення озвучених 

проблем, пошуків удосконалення навчально-виховного процесу. Типовими 

для радянського часу були декларативні висловлювання про піклування  

освітою і школою партії та уряду, які очікували у відповідь «невпинного 

поліпшення роботи, все нових успіхів у справі навчання і …виховання дітей 

та молоді. У передових статтях майже завжди стверджували про піднесення 

роботи школи, досягнення успіхів, що ставало можливим і завдяки кращим 

учителям. У таких статтях як «До нового піднесення роботи школи». 

закликали наслідувати передових учителів, наголошували на творчому 

характері їхньої праці, передові учителі творчо опрацювали нові програми, 
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врахували конкретні умови роботи при складанні планів [4, с. 3‒5]. У 

педагогічному журналі завдання з вивчення передового досвіду окреслював 

професор С. Х. Чавдаров. учений вважав, що значну роль у вивченні, 

популяризації й узагальненні передового педагогічного досвіду повинні 

відігравати методичні збірники ІНДІП, учений розмірковував над тим, який 

досвід повинен бути об’єктом педагогічної науки і вважав, що вивчати треба 

не тільки факти, які найчастіше зустрічаються і дають позитивні наслідки, а 

й а й поодинокі, яким належить майбутнє. «Новаторські методи і прийоми, 

що народжуються в практиці педагогів майстрів своєї справи повинні бути 

в практиці десятків учителів «і їх треба вивчати і популяризувати», – 

наголошував С. Чавдаров [23, с. 24‒26]. 

Поширенню передового досвіду сприяли різноманітні наради 

учителів, серед яких традиційними були січневі та серпневі наради. Про 

їхню вагомість свідчить публікація народного комісара освіти УРСР 

С. Бухало «До нових успіхів» у 1941 р. Нарком освіти великі надії в розвитку 

освіти на поточний рік покладає на січневі наради, на яких мають бути 

обговорені актуальні питання освіти. З-поміж інших важливих питань 

нарком освіти акцентує, що результати якості навчання учнів залежать від 

підвищення фахового рівня учителів [20 (01.01.1941), с. 2)]. Результати 

нарад висвітлювали у педагогічній пресі, матеріали, які на них мали бути 

обговорені, поміщали задовго до проведення нарад. Одним із завдань нарад 

стояло поширення і висвітлення передового досвіду учителів. Так, у 

центральній газеті «Радянська освіта» під рубрикою «Січневі районні 

наради учителів» вміщено дописи учителів з різних регіонів України 

(м. Києва, м. Харкова, Дніпропетровського району і Львівської обл.), що 

торкаються проблем освоєння кращого досвіду. Наприклад, у публікації 

«Ініціатива і досвід» дописувач розповідає про січневу нараду учителів 

російської мови м. Києва і вважає, що Інститут удосконалення учителів, 

методкабінети повинні узагальнити досвід і надати матеріали до Наркому 

освіти для врахування рекомендацій [20, (15.01.41), с. 2)].  

Великі завдання покладались на січневі наради у 1954 році. У статті 

«Забезпечити всебічну підготовку січневих нарад учителів» окреслювались 

завдання нарад, на яких слід було завдання шкіл у зв’язку з рішенням 

вересневого партійного  пленуму, у публікації було розкритиковано тих, 

керівників шкіл, які не вивчають і не узагальнюють передовий досвід. Про 

роль серпневих нарад учителів ідеться у передовій статті журналу 

«Радянська школа» у 1954 р. У ній наголошено, що серпневі наради мають 

стати трибуною узагальнення і поширення передового досвіду роботи 

кращих шкіл, учителів, класних керівників. Поширенню досвіду повинна 

сприяти продумана організація педагогічних виставок при районних 

методичних кабінетах, міських і обласних інститутах удосконалення 

учителів. У передовій статті піддавалось осуду те, що в минулі роки в 

доповідях і виступах на засіданнях методоб’єднань не розкривали усю 
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систему роботи педагога-майстра і чітко ставилась вимога щоб на нарадах 

завідуючих, директорів шкіл і класних керівників було заслухано виступи з 

обміну передовим досвідом керівництва школою, колективом учнів класу 

[21, с. 4‒6]. 

На проблеми передового досвіду звертає увагу голова Центрального 

комітету професійної спілки працівників початкової і середньої школи 

Української РСР З. С. Нечипорук. Повідомляє про те, що серед учителів є 

багато сміливих новаторів, людей, які працюють творчо, водночас зауважує, 

що Міністерство освіти та відділи народної освіти «ще слабо вивчають і 

узагальнюють передовий педагогічний досвід. Вважає втілення передового 

досвіду дієвим чинником підвищення якості знань учнів. Автор зауважує, 

що  щороку констатується, що в школах України все ще низька успішність 

з української і російської мов та математики, але у звітах облвно називають 

чимало учителів , які забезпечують високу якість з цих предметів, однак ще 

досі зовсім недостатньо праць, у яких науково, всебічно узагальнювався б 

досвід передових учителів мови чи математики, рекомендувався б до 

широкого впровадження науково-перевірені прийоми й методи їх роботи, 

шляхи боротьби за піднесення успішності [8, с. 58‒59]. 

Отже, досліджуваний матеріал показує, що проблеми передового 

педагогічного досвіду були завжди більшою чи меншою мірою в центрі 

уваги керівних органів держави та освіти, вони демонструють специфіку 

ініціювання новаторського руху «згори». У різноманітних документах 

засвідчено пряме чи опосередковане спонукання педагогічних працівників 

до пошуку інновацій, які б сприяли піднесенню освітнього рівня. Крім 

постанов та розпоряджень, очільники освіти висловлювали свої позиції у 

центральній педагогічній пресі, де окреслювали завдання, що стосувалися 

передового досвіду. Однак спостерігаємо, що протягом десятиліть 

відбувається констатація факту недостатнього вивчення передового 

досвіду, відсутність належного використання його потенціалу для 

підвищення якості освіти в школі. Перспективи подальших досліджень 

вбачаємо у вивченні причин, які перешкоджали втіленню перспективних 

ідей впровадження передового досвіду. 
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Тетяна Прибора 

 

ШКІЛЬНИЙ ТЕАТР ЯК ФОРМА ЄЗУЇТСЬКОЇ СИСТЕМИ 

ВИХОВАННЯ (XVII–XVIII ст.) 

 

У статті з’ясовано, що єзуїтський шкільний театр був одним із засіб 

створення «цілісної людини», його застосовували з метою морального, 

естетичного, розумового, фізичного, соціального виховання. Визначено 

основні причини його виникнення. Охарактеризовано рекомендації щодо 

організації й діяльності шкільного театру в офіційних документах, зокрема 

«Ratio studiorum» різних років. Висвітлено типи, тематику та складові 

елементи вистав. Розглянуто розвиток шкільних вистав протягом XVII–

XVIII ст. 

Ключові слова: Західна Європа, система виховання, єзуїтська 

колегія, шкільний театр, виховний процес, «Ratio studiorum». 

 

В статье выяснено, что иезуитский школьный театр был одним из 

средств создания «целостного человека», его применяли с целью 

нравственного, эстетического, умственного, физического, социального 

воспитания. Определены основные причины его возникновения. 

Охарактеризованы рекомендации относительно организации и 

деятельности школьного театра в официальных документах, в частности 

«Ratio studiorum» разных лет. Отражены типы, тематика и 

составляющие элементы представлений. Рассмотрено развитие школьных 

представлений в течение XVII–XVIII века. 

Ключевые слова: Западная Европа, система воспитания, иезуитская 

коллегия, школьный театр, воспитательный процесс, «Ratio studiorum». 

 

The article is dedicated to school theatre in Jesuit colleges of Western 

Europe in the XVII–XVIII centuries. It has been found out that Jesuits used drama 

as a means of formation of the whole man i.e. to provide intellectual, moral, 

aesthetic, physical and social development. The author distinguishes the main 

reasons why drama was so important in the Jesuit curriculum. There have been 

analysed the recommendations the organization and work of school theatre given 

in official documents Ratio Studiorum in particular. According to historico-

pedagogical works the main types of plays performed in Jesuit colleges theatres 

were classroom dialogues or declamations, eulogies to distinguished dignitaries, 

ceremonial and festive plays covering school life, historic and religious topics. 

The important role of Jesuit school drama in the development of theatre in terms 

of play structure, introduction of theatrical technical devices, choir, dancing and 

later ballet has been emphasized.  

Key words: Western Europe, education system, Jesuit college, school 
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theatre, educational process, «Ratio studiorum». 

 

Сучасний стан розвитку українського суспільства характеризується 

швидкими змінами, що охопили усі сфери громадського життя. 

Трансформаційні процеси не оминули й українську школу, яка перестала 

бути єдиним джерелом знань та нової інформації для дітей. Просвітницька 

функція школи втрачає свою пріоритетність, оскільки знання та вміння, 

взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві 

компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та 

праці. Нова школа ставить за мету передачу культурного досвіду та уміння 

його адаптувати до новітніх вимог суспільства. Одним із засобів реалізації 

цього завдання є шкільний театр, який не лише допомагає розвивати 

пам’ять, увагу, мовленнєві навички, а й формує морально-вольові якості 

творчої активної особистості. Відтак, в сучасних умовах актуальності 

набуває вивчення історично-педагогічного досвіду використання шкільного 

театру для формування «цілісної людини» в єзуїтських колегіях XVII–

XVIII ст.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що педагогічний 

аспект діяльності єзуїтського театру малодосліджений. Окремі питання 

висвітлені у дослідженнях ХХІ ст. Т. Блінової, М. Корзо, С. Машевської, 

І. Некрасової, Дж. МакДоннелла, Дж. Парка. Однак вимагають більш 

ґрунтовного дослідження причини виникнення шкільного єзуїтського 

театру та  типи, тематика та складові елементи вистав. 

Метою статті є дослідження особливостей організації та діяльності 

шкільного театру в єзуїтських колегіях Західної Європи XVII–XVIII ст.  

Театр пронизував всі сторони життя єзуїтських закладів, панував на 

шкільних і релігійних святах, уроках, екзаменах, канікулах. Перші п’єси 

були поставлені в Німецькому та Римському коледжах ще у 1565 р.  

[11, с. 49]. Доктор А. Дюррвехтер на основі вивчення Діллінгенських 

рукописів стверджував, що «Витонченість форми, драматична сила і 

напруженість – якості єзуїтського театру вже раннього часу» [5, с. 54]. 

Як зауважує сучасний російський дослідник театрального мистецтва 

І. Некрасова тільки на початку XVII ст. театральні п’єси почали ставитися 

регулярно, склалася драматургія, був створений свій теоретичний 

фундамент. З середини XVII ст. у історії французького єзуїтського театру 

склалася традиція розкішних видовищних постановок з музикою та 

балетними інтермедіями [4, с. 127]. 

Концепція театру спиралася на доктрину томізму. Ф. Аквінський один 

із небагатьох, хто розумів, що ігри та розваги приносять користь, 

допомагають людині відпочити від напруженої праці. Наслідуючи ідеї 

Ф. Аквінського ідеологи ордену вважали себе реформаторами театру і 

стверджували, що театр «сам по собі річ не погана, але може стати річчю 

хорошою, якщо знайти йому відповідне застосування» [7, с. 92]. 
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На основі праць Я. Понтанус (XVII ст.), Дж. Парка, О. Ільїна, 

Ш. Лом’є можемо визначити причини виникнення шкільного театру в 

єзуїтських закладах: 

1) забезпечення альтернативи іншим розважальним заходам у місті 

під час карнавалів. Учні єзуїтських закладів не могли відвідувати і брати 

участь у заходах позамежами школи. Єзуїти бажали уберегти духовну 

чистоту своїх вихованців, утримуючи їх від позашкільних театральних 

постановок [12, с. 39]; 

2) популяризація єзуїтської освіти. Шкільний театр давав змогу 

залучити більшу кількість осіб до єзуїтських закладів, а відтак і до лав 

ордену. Театральні вистави подобалися всім – це підвищувало бажання 

батьків віддавати дітей на навчання саме до цих закладів. П’єси приносили 

визнання авторам творів і самій школі; 

3) активізація меценатської допомоги. Е. Шмідт зазначав, що хороша 

гра вихованців збільшувала фінансові надходження в заклади; 

4) формування й удосконалення психічних, моральних та фізичних 

якостей акторів. П’єси – чудовий засіб тренування пам’яті, вивчення 

латинської мови, розвитку моральності. Сучасний американський дослідник 

Дж. Парк зазначав, що єзуїти використовували театр як «новий засіб 

розвитку в серцях вихованців почуттів найвищих, надання взірця 

стабільності і мужності, якого вимагає доброчинність, навіяння їм відрази 

до пороку, показавши смішні і огидні сторони, наприкінці укріплення їх 

виховання релігійного і громадянського» [12, с. 70]. 

5) Налагодження зв’язку між професорами і вихованцями. 

Впродовж історії єзуїтського театру його мета значно розширилася: 

від закріплення на практиці учнями знань з латинської мови та навчання їх 

триматися на публіці до морального впливу і створення релігійного підйому 

глядачів. 

Єзуїти вперше використали театр як засіб створення «цілісної 

людини» [12, с. 41] і застосували його з метою морального (повчання, 

переконання, захоплення, зворушення душ, спонукання до побожності. 

Єзуїти у будь-якому драматургічному сюжеті знаходили моральне зерно. 

Завдяки цьому, працюючи над роллю учень здобував моральні уроки, а 

глядач отримував їх після перегляду вистави. У педагогічному статуті 

1591 р. зазначалося, що серйозна п’єса на моральні теми принесе більше 

користі ніж найкращі промови проповідників [9, с. 179]), розумового 

(підготовка до виступу допомагала розвивати пам’ять, збільшувала 

словниковий запас, випрацьовувала дикцію), естетичного (вчили 

граційному використанню жестів і правильній передачі емоцій, підбору 

правильних і доцільних засобів вираження почуттів), фізичного 

(формування постави, розвиток рухових якостей, збагачення рухового 

досвіду вихованців, розвиток координації рухів, розвиток музикальності 

(ритмічності), вдосконалення психомоторних здібностей молоді) і 
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соціального виховання (допомога у переборенні страху виступати перед 

великою аудиторією). 

Театр діяв у всіх середніх закладах при колегіумах і в початкових при 

резиденціях. Кількість вистав і діалогів у школах різних провінцій не була 

однаковою. Від одного діалогу на рік і однієї вистави на два-три роки до 

кількох діалогів і однієї вистави за рік. Періодичність вистав визначалася 

ритмом шкільного життя, літургічного року, подіями у країні. 

У «Ratio studiorum» надавалися чіткі рекомендації щодо організації й 

діяльності шкільного театру.  

Керували шкільними театрами ректори колегіумів. Проте вони не 

могли змінювати інструкцій щодо проведення театральних вистав. Кількість 

вистав, їхнє місце проведення, тривалість, визначалася генералом та 

провінціалами й візиторами. Як стверджує сучасний російський науковець 

доцент кафедри соціальної педагогіки та акмеології С. Машевська, кожна 

вистава піддавалася жорсткій багаторівневій цензурі [3, с. 30].  

Ректори затверджували тематику, рецензували сценарій, виділяли 

кошти на підготовку спектаклю, стежили за відповідністю постановки 

вимогам до театральних вистав. 

Безпосередньо створювали сценарій і керували постановкою 

спектаклю професори класів поетики та риторики, оскільки викладання цих 

курсів і обумовило виникнення єзуїтського шкільного театру. Вони 

складали власні або робили сценарії з вже існуючих творів. Створення п’єс 

вважалося не стільки творчим завданням, скільки професійним 

зобов’язанням, тому не всі педагоги підписували і публікували свої твори. 

Хоча в XVII ст. директор латинської конгрегації в Мюнхені Ф. Ланг 

зазначав, що викладачі і класи змагалися між собою у написанні найкращої 

п’єси для закладу [5, с. 114]. 

Старший науковий співробітник сектора етики Інституту філософії 

РАН М. Корзо стверджувала, що існував достатньо великий фонд п’єс, які 

передавалися з колегії у колегію. «Сценарії майже усіх постановок 

зберігалися у місцевій бібліотеці: бібліотекарям наказувалося мати 

спеціальну книгу, в яку б, після ретельного відбору настоятеля, вписувалися 

всі тексти сценічних постановок, ораторських виступів і декламацій»  

[3, с. 31]. 

Від 1567 р. вистави переважно ставилися латинською мовою. Проте 

для кращого розуміння змісту вистав використовувалися національні мови, 

особливо для впливу на іновірців. Їх наприклад використовували для 

пояснення змісту кожного акту і в інтермедіях, у діалогах, що ставились у 

церквах чи на міських майданчиках з нагоди церковних свят або днів 

присвячених святим. 

В. Рєзанов на основі аналізу першоджерел з Ватиканської таємної 

бібліотеки стверджував, що існували такі типи п’єс: 

1) класні діалоги або декламації. У діалогах дві чи більше людини 
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спілкувалися між собою на будь-яку тематику. Не було ні сценічної фабули, 

ні підвищеного настрою. Якщо в діалозі раптом і траплявся підйом почуттів, 

то це відбувається спонтанно, а не в силу якогось правила. Найчастіше 

діалоги мали публіцистичний (пояснювали сучасні політичні події) або 

теологічний (прославляли окремі християнські свята) характер; 

2) п’єси з різних нагод: привітання, панегірики, високоповажним 

відвідувачам та панегіричні вистави, що відображали події життя; 

3) урочисті спектаклі – драми (як зазначав автор це поняття родове, 

що визначає будь-яку сценічну виставу. Драма включала все, що було в 

комедії чи трагедії – фабулу, підйом почуттів, епізоди, віршований розмір, 

музику) в 5 чи більше актах, з прологами, епілогами, хорами, балетами і 

інтерлюдіями [5, с. 114–116, 455]. 

Тематика вистав була шкільною, релігійною та публіцистично-

звичаєвою. Шкільні вистави присвячувалися початку осіннього і весняного 

семестрів, закінченню навчального року. В них зазвичай звеличувалась 

школа і наука, старанність у навчанні, засуджувалися лінощі. В XVII ст. 

щороку у Клермонскій колегії, наприкінці навчального року в день 

нагородження за навчання показували великий спектакль у виконанні учнів 

випускного класу – риторики. Щоб отримати прихильність короля 

Людовика XІV, керівники колегії об’явили його засновником нагород. 

Спектакль проходив на початку серпня. Ставилася п’ятиактна п’єса як 

правило трагедія латинською мовою. А в кінці зимового семестру (під час 

карнавалу) трьохкратна п’єса французькою мовою, її грали учні молодшого 

другого класу.  

Релігійні вистави присвячувалися церковним святам: Різдву, 

Великодню тощо. Сюжети для драматичних розробок запозичувалися з 

легенд, повчальних оповідей про святих, мучеників, видатних соратників 

єзуїтського ордену. Святкові інсценізації були різних видів: біблійні 

діалоги, діалоги алегоричних постатей, фабульні драми, євхаристичні 

драми.  

Публічно-звичаєві вистави проводились з нагоди державних, 

регіональних та місцевих подій. Історична та агіографічна тематика 

поповнювалася церковними подіями (канонізації та беатифікації) і 

політичних (коронації королів, візити достойників Церкви і держави). 

Сюжети для драматичних розробок бралися з давньої та новітньої історії 

племен і народів, з історичних чи псевдоісторичних анекдотів, іноді з 

давньогрецьких чи римських міфів. 

Поступово відбувався розвиток шкільних п’єс від класних діалогів до 

публічних спектаклів зі змістом, вмілим відображенням характерів, 

настрою, ситуацій діючих осіб, специфічними спецефектами, від яких 

глядачів отримували сильні естетичні і моральні враження. Єзуїтський 

шкільний театр відрізнявся від інших тогочасних шкільних театрів тим, що 

словесний вплив підсилювався візуальним. Для підсилення глядацьких 
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вражень поєднувалися мистецтво і технічні знання: орхестика, музика, 

живопис, оптика, механіка. 

Невід’ємною частиною театру був балет. Його єзуїти вважали 

необхідним засобом фізичного виховання. Для уроків балету підшукувалися 

найкращі вчителі, які переїжджали з колегії в колегію, а іноді працювали 

одночасно в кількох з них. Оскільки в той час професійні танцівники 

користувалися великою популярністю, то їхні чудові постановки 

привертали ще більшу увагу до єзуїтських навчальних закладів [11, с. 55]. 

Балет розвивався не як самостійний жанр, а як складова частина 

вистави. Його розглядали як «живопис у русі». Балет зазвичай поділявся на 

частини, які виконували між актами основної п’єси і відповідали її тематиці. 

Іноді зв’язок між п’єсою і балетом був алегоричним. 

У XVII–XVIII ст. з метою досягнення ще більшого драматичного 

впливу на глядачів єзуїти почали вводити в постановки елементи опери. 

Застосовувалися нові музичні форми в п’єсах. До кінця XVII ст. музична і 

розмовна складові єзуїтських постановок прирівнювалися за важливістю і 

тривалістю, а в зонах для театру почали відводитися окремі зони для 

музикантів та співаків [11, с. 61]. 

За рівнем використання технічних засобів єзуїтський не уступав 

світським професійним театрам. Так, наприклад, використовувалася 

система особливих противаг, укріплених на важелях для спуску богів і хмар, 

система люків – для викрадення дійових осіб; свічки, масляні лампи і 

феєрверки – для створення світових ефектів [11, с. 53].  

Костюми і аксесуари персонажів були не менш важливі ніж декорації. 

У першому педагогічному статуті «Ratio Studiorum» 1591 р. жіночі ролі й 

костюми були під забороною. Хоча дотриматися цієї норми було не 

можливо, шкільних виставах застосовували жіночий одяг, хоч б тому, що 

багато алегоричних фігур були жіночого роду, до того ж не можна було 

обійтися без міфологічних та історичних героїнь, не викривляючи фабули. 

Проте у всіх жіночих образах сексуальна привабливість була під забороною 

і ніколи не висвітлювалася тема між статевих стосунків. 

С. Машевська звернула увагу на наявність чітко визначених правил, 

за якими підбиралися костюми і аксесуари. Доброчинність виходила у 

лев’ячій шкурі. Марнославство в зеленому одязі з павичевим пір’ям та 

короні. Європу одягали в ліловий плащ, римський шолом і обладунки, Азію – 

червоний плащ з жовтим покривалом [3, с. 34]. 

Символічним аксесуарам надавався статус алегоричних фігур, вони 

сприяли розвитку гри. Протидія персонажів проявлялася в тому, що вони 

віднімали один в одного символи влади. 

Зміст вистави та її оформлення залежали від мети постановки і 

глядацької аудиторії. 

Вистави гралися у спочатку в дворах церков чи домів, а пізніше – в 

спеціально облаштованих залах шкільних приміщень. Як стверджує 
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сучасний російський науковець І. Некрасова в перші десятиліття XVII ст. 

багато колегій Західної Європи мали сцени з декораціями і обладнанням та 

«глядацькі зали», що вміщували велику кількість осіб. Суворих правил 

стосовно облаштування театру не було. Багато залежало і кількості учнів і 

фінансового забезпечення закладу, складу глядачів, архітектури будівлі, від 

репертуару і смаків педагогів-постановників [4, с. 130]. Наприклад, сцена в 

актовому залі Мюнхенської колегії, яка була зразковою в цьому плані для 

інших шкіл, складалася з двох частин – відкритої передньої (авансцени) і 

внутрішньо, що була розділена навпіл центральними дверима (високими  

воротами палацу з балконом зверху). Обидві частини внутрішньої сцени 

закривалися лаштунками, за якими змінювалися декорації та мались бокові 

двері. Ідея створення такої сцени належала класику німецької єзуїтської 

драми Я. Бідерману. Дії на трьох майданчиках могли відбуватися чи по-

черзі чи синхронно. 

Російські дослідники М. Корзо, С. Машевська, І. Некрасова 

зауважують, що тривалість спектаклів різнилася. Зазвичай, спектаклі 

починалися біля 16.00 і могли бути дуже тривалими. Наприклад, у другій 

половині XVI ст. до 2–3-х днів. Пізніше у верхньорейнській і австрійській 

провінціях були введені тимчасові обмеження: для діалогів – 2–3 години, 

для комедій і трагедій – 4 години. Під час усього виступу глядачі, як 

правило, стояли; тільки попереду ставили декілька рядів лавок для найбільш 

знатних гостей.  

Залежно від характеру вистав, глядачами у шкільному театрі були учні 

і вчителі, урядові і церковні ієрархи, меценати, родини учнів, місцеві 

мешканці. Відповідно до «Ratio Studiorum» 1591 р. жінкам заборонялося 

відвідувати вистави. В Клермонській колегії у XVII ст. навчалося від 2000 

до 3000 учнів, а кількість глядачів сягала 6000 [10, с. 37] Іноді залах глядачів 

було більше ніж вони могли вмістити. Французький дослідник початку 

ХХ ст. Л. Гоффлот наводив приклад нещасного випадку, який трапився у 

Валанській колегії 1656 р. підлога актового залу другого поверху, на якому 

зібралися високопоставлені глядачі (архієпископ, голови місцевої влади) 

провалився, постраждали більше як 160 осіб [10, с. 135]. 

Отже, досліджено, що єзуїтський шкільний театр використовувався як 

засіб формування особистості, що підтверджують типи п’єс та тематика 

вистав, залучення більшої більшої учнів до театральної діяльності. Його 

активний розвиток припадає на XVII–XVIII століття. В цей час 

збільшується кількість постановок, вони урізноманітнюються 

танцювальними, а пізніше балетними і оперними дійствами.  
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ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 

 

УДК 374:7 

Леонід Базильчук 

 

СУТЬ І СПЕЦИФІКА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ  

В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

 

У статті розглядаються організаційні основи позакласної роботи в 

школі. Висвітлено суть і специфіку позакласної роботи в сучасній школі, як 

поняття, яке неодмінно пов’язане з категорією організації у вільний від 

регламентованого програмного навчання час процесу взаємодії учнів і 

педагогів, який базується на загальних і часткових дидактико-виховних 

принципах. Також визначено характеристику змісту, напрямів, 

організаційних форм і методів позакласної роботи в межах професійної 

діяльності вчителя образотворчого мистецтва. У цьому розділі 

наголошено, що сама собою система організації позакласної роботи з 

образотворчого мистецтва в школі не забезпечує успіху справи, навіть 

якщо вона наповнена корисним змістом.  

Ключові слова: організаційні основи позакласної роботи в школі, суть 

і специфіку позакласної роботи в сучасній школі. 

 

В статье рассматривается организационные основы внеклассной 

работы в школе. Освещены суть и специфика внеклассной работы в 

современной школе, как понятие, которое непременно связано с категорией 

организации в свободное от регламентированного программного обучения 

время процесс взаимодействия учащихся и педагогов, который базируется 

на общих и частных дидактико-воспитательных принципах. Также 

определено характеристику содержания, направлений, организационных 

форм и методов внеклассной работы в пределах профессиональной 

деятельности учителя изобразительного искусства. В этом разделе 

отмечено, что сама собой система организации внеклассной работы по 

изобразительному искусству в школе не обеспечивает успеха дела, даже 

если она наполнена полезным содержанием.  

Ключевые слова: организационные основы внеклассной работы в 

школе, суть и специфику внеклассной работы в современной школе. 

 

The article discusses the organizational bases of extracurricular activities 

in school. Illuminated the essence of extracurricular activities in the modern 

school, as a concept, which certainly is associated with a category organization 

in free software regulated by the time of process of interaction of pupils and 

teachers, which is based on public and private, a didactic and educational 

principles. Also defined the characteristics of the content, directions, 
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organizational forms and methods of extracurricular work within the professional 

activity of a teacher of fine art. This section noted that the system of organization 

of extracurricular activities for fine arts in school does not ensure success, even 

if it is filled with useful content. Crucial in this has the pedagogical skill of the 

teacher, his readiness for organizing extracurricular activities at school.  

Key words: organizational framework of extracurricular activities in 

school, the essence of extracurricular activities in the modern school. 

 

Зміни, які нині відбуваються у всіх галузях соціального життя, 

охоплюють широкий спектр відносин суспільства й особистості. З одного 

боку, ці відносини стають жорсткішими, тобто такими, що вимагають 

конкурентоспроможності всіх суб’єктів, які беруть участь у них, з іншої – 

дають можливість для вільного самовизначення, самореалізації людини на 

основі адекватного вибору способів розв’язання своїх соціальних проблем. 

Ці зміни вимагають пошуку нових підходів до організації взаємодії людей. 

У тому числі й у галузі навчання і виховання підростаючого покоління. 

У сучасній педагогічній думці дедалі ствердним стає розуміння 

важливості дитинства, співпраці, діалогу, самоактуалізації і самовизначення 

особистості. Значення цих понять відображено в документах, які 

визначають державну політику в галузі освіти. Так, у Законі про освіту 

України, державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.) 

підкреслюється, що реалізація навчально-виховних функцій здійснюється в 

системі професійної діяльності вчителя. Важливе місце в цій системі посідає 

позакласна робота, спрямована на всебічний і гармонійний розвиток 

особистості школяра. У Законі про загальну середню освіту, у Положенні 

про загальноосвітній навчальний заклад наголошено на тому, що навчання 

і виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється в 

процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи, а також підкреслено 

значення чітко організованої позакласної діяльності для гармонійного 

розвитку школярів. 

Навчання, виховання і розвиток – для всіх часів і всіх народів 

найважливіші педагогічні явища в духовному життя суспільства. Без них 

немислиме життя людського суспільства, адже їх призначення полягає в 

трансляції нагромаджених знань і життєвого досвіду від покоління до 

покоління. Отже, без навчання і виховання неможливий прогрес людства, 

немислимий розвиток людини в онтогенезі. 

В Українському педагогічному словнику категорія «навчання» 

трактується як «...цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, 

умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності». В. Ягупов суть процесу 

навчання визначає таким чином: «...це – планомірна, організована, спільна 

й двостороння діяльність учителів та учнів, спрямована на свідоме, міцне й 

глибоке опанування останніми системами знань, навичок і вмінь, процес, 

під час якого набувається загальна освіта, формується і розвивається 
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особистість учня, його світогляд, засвоюється досвід людства і професійної 

діяльності». 

У сучасній науковій та довідниковій літературі поняття «виховання» 

трактується так: 

– процес цілеспрямованого створення умов для розвитку й 

саморозвитку людини (С. Баранов, С. Гончаренко, А. Петровський та ін.);  

– управління процесом розвитку (формування) особистості шляхом 

створення необхідних для цього умов (Т. Ільїна, М. Фіцула та ін.); 

– складний і багатогранний процес формування особистості, 

створення оптимальних умов для фізичного, психічного і соціального 

розвитку (А. Кузьмінський, В. Омеляненко); 

– цілеспрямований та організований вплив на розвиток особистості 

(В. Галузяк, М. Сметанський, В. Шахо); 

– творчий, цілеспрямований процес взаємодії педагога і вихованця, 

спрямований на створення оптимальних умов для розвитку і саморозвитку 

особистості (І. Бех, О. Киричук, Л. Кондрашова та ін.). 

У сучасній психологічній, педагогічній філософській думці розвиток 

людини розуміється як складний системно організований процес кількісних 

і якісних змін в організмі людини під впливом різних детермінант: 

зовнішніх, внутрішніх, керованих, некерованих. 

Отже, виховання, так само як і навчання, формування й розвиток, – це 

складові цілісного процесу творення особистості школяра. Цей процес 

відбувається на фоні впливу зовнішніх суспільних факторів і внутрішніх 

процесів саморозвитку учня. І, як зазначає Н. Якса, «...це не вплив 

вихователя на вихованця, а їх спільна діяльність, спрямована на творчий 

саморозвиток особистості». Саме із цієї позиції в нашому дослідженні ми 

детальніше зупинимось на сутності навчання і виховання в позакласній 

роботі.  

Щоб визначити категоріальний зміст позакласної роботи, спочатку 

спробуємо з’ясувати її місце в навчально-виховному процесі загальноосвітньої 

школи. 

У загальноосвітній школі навчання і виховання школярів відбувається 

в урочний і в позаурочний час. При цьому позаурочна робота доповнює і 

поглиблює процес навчання і виховання. 

У педагогічній літературі використовуються терміни: «поза- 

навчальна», «позаурочна», «позакласна», «позашкільна робота», але інколи 

трапляються суперечливі підходи до їх трактування. Тому спробуємо 

уточнити сутність цих понять. 

Позанавчальна робота, стверджує Б. Кобзар, – «...це цілеспрямована 

навчально-виховна робота зі школярами, що її організують і здійснюють 

вчителі, вихователі в різних школах в позаурочний час». 

Л. Канішевська визначає позаурочну діяльність як систему 

організованих і цілеспрямованих занять, які проводяться в позаурочний час 
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для розширення й поглиблення знань, умінь і навичок, розвитку 

самостійності, індивідуальних здібностей і нахилів учнів, а також 

задоволення їхніх інтересів і забезпечення корисного відпочинку. 

Ми погоджуємось з думкою Б. Кобзаря, що позаурочну й 

позанавчальну роботу можна розглядати як найбільш широкі й синонімічні 

поняття, що охоплюють усі види і форми навчально-виховної роботи з 

учнями поза уроками і за межами навчального часу. Позаурочна діяльність, 

стверджує вчений-педагог, зазвичай, складається з позакласної і 

позашкільної роботи. 

В Українському педагогічному словнику зазначено, що терміном 

«позашкільна робота» позначається виховна робота, яка здійснюється 

спеціальними позашкільними установами. Це – державні й громадські 

організації та інструктивно-методичні установи з позашкільної роботи з 

дітьми й підлітками. Серед них розрізняють позашкільні заклади загального 

типу (палаци, будинки школярів, дитячі парки, дитячі сектори 

профспілкових клубів і палаців культури) і спеціалізовані (дитячі 

бібліотеки, театри, спортивні школи, станції юних натуралістів, техніків, 

туристів тощо). Позакласну роботу в школі в цьому виданні розглянуто як 

одну з форм організації дозвілля учнів, яка організовується і проводиться в 

позаурочний час органами дитячого самоврядування за активною 

допомогою і при тактовному керівництві з боку педагогічного колективу, 

особливо класних керівників, вихователів, організаторів позакласної і 

позашкільної роботи.  

Терміном «позакласна робота», зазначає Т. Ільїна, найчастіше 

позначається виховна робота, яка проводиться класним керівником і 

вчителем з учнями своєї школи в позанавчальний час. 

Аналогічним є визначення М. Фіцули. За його формулюванням, 

позакласна робота – це різноманітна освітня і виховна робота, спрямована 

на задоволення інтересів і запитів дітей, її організовує з учнями в 

позаурочний час педагогічний колектив школи. 

Отже, під позакласною роботою в школі ми розуміємо  

цілеспрямовану навчально-виховну роботу зі школярами, що її 

організовують і здійснюють учителі, вихователі, органи дитячого 

самоврядування в школі після уроків. Вона спрямована на досягнення 

єдиної дидактико-виховної мети – гармонійного розвитку школярів, 

задоволення їхніх інтересів і запитів, виявлення талановитих і обдарованих 

вихованців, а також створення умов для самоосвіти, самовиховання й 

самореалізації кожного учня.  

Використовуючи термін «позакласна робота», ми маємо на увазі 

цілеспрямовану діяльність суб’єкта навчання і виховання, тобто шкільного 

педагога. І якщо мова йде про діяльність школяра як суб’єкта навчально-

виховної роботи школи, доцільніше буде використання термін «позакласна 

діяльність». 
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З розвитком вітчизняної педагогіки позакласну діяльність школи 

теоретично обґрунтовано і практично реалізовано в двох напрямах: масова 

позакласна діяльність, в організації якої традиційно брали участь усі вчителі 

вихователі; спеціальні форми позакласної діяльності – гуртки, клуби, секції, 

студії, у яких учні працювали за власним бажанням і за рекомендацією 

вчителів, вихователів. 

У сучасних умовах становлення незалежної Української держави, 

подальшої демократизації і гуманізації суспільних відносин, відродження 

національної культури, національної самосвідомості відбувається 

розширення мистецтвотворчих і духовних функцій загальноосвітньої 

школи, яке полягає в тому, що педагоги дедалі частіше ставлять перед 

собою першочергове завдання – здійснювати духовний і моральний 

розвиток та формувати всебічно й гармонійно розвинену творчу особистість 

школяра. Відтак нині почали створюватись навчальні заклади нового типу 

на базі загальноосвітніх шкіл: ліцеї, гімназії, школи-гімназії, коледжі, 

навчально-виховні комплекси тощо. У зв’язку із цим актуальною стала 

розробка концепції позакласної роботи загальноосвітньої школи 

(С. Гончаренко, В. Новосельський, В. Оржеховська, В. Постовий), у змісті 

якої сформульовано вимогу перед педагогами країни нагальної і серйозної 

перебудови позакласної роботи в школі. У цій концепції акцентовано увагу 

на провідних завданнях позакласної роботи: закріплення і поглиблення 

знань, набутих у процесі навчання; розширення загальноосвітнього 

кругозору учнів, формування в них наукового світогляду й інтересів до 

різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток 

індивідуальних творчих здібностей і нахилів; організація дозвілля школярів, 

культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу 

на учнів у різних напрямах виховання.  

Окреслена концепція має відкритий характер, бо в ній визначено 

основні стратегічні напрями вдосконалення позакласної роботи 

підростаючого покоління. При цьому наголошено, що моделі й шляхи 

реалізації провідних ідей цієї концепції можуть бути різними залежно від 

регіональних і національних умов, особливостей педагогічного процесу.  

На думку багатьох учених (Л. Байбородова, О. Біла, І. Дубровицький, 

Г. Камаєва, М. Рожков та ін.), позакласна діяльність учнів в сучасній школі 

має потенціал до розширення діапазону освітньо-виховних можливостей 

навчального закладу і самих школярів. За змістом у позакласній роботі 

виокремлюють кілька принципових видів діяльності, підставою для 

класифікації яких служить їх призначення і функції. Це – інтелектуально-

пізнавальна, ціннісно-орієнтувальна, громадська, трудова, художньо-

творча, фізкультурно-спортивна, ігрова й комунікативна види діяльності.  
Інтелектуально-пізнавальна діяльність має особливу значущість у 

шкільному віці, бо інтенсивно відбувається нагромадження знань про світ, 
розвиток пізнавальних здібностей. У різних формах позакласної діяльності, 
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які організовуються в школі, відбувається розширення відношень у системі 
«наука і людина», «людина – людина», «людина і світ» тощо.  

Ціннісно-орієнтувальна діяльність у шкільному віці дає змогу 
виробити в учнів наукові, етичні й естетичні критерії оцінки життєвих явищ, 
сформувати життєву позицію людини, яка, зростаючи, шукає відповідь на 
одвічні проблеми: що таке істина? Що таке добро і зло? У різних формах 
позакласної діяльності учні орієнтуються в істинно людських цінностях, 
значущих як для суспільства, так і особисто. Усе це дуже важливо для дітей 
шкільного віку, бо проблема самопізнання, самоусвідомлення, вироблення 
критеріїв оцінки самого себе і навколишнього світу – найважливіша, 
особливо в підлітковому віці. 

Громадська діяльність спрямована на формування в учнів здібностей 
обмірковувати життєві явища, критично сприймати суперечливі політичні 
ідеї, самостійно шукати істину, знаходити власну громадську позицію; 
бажання берегти і примножувати духовну спадщину свого народу, 
приносити користь суспільству. Саме так можна готувати підростаюче 
покоління до самостійного життя в складних і суперечливих умовах 
сьогодення, до вибору соціально цінних орієнтирів у житті. 

Трудова діяльність (її призначення – перетворення навколишньої 
матеріальної дійсності) і суспільно корисна (має призначення дії на духовну 
сферу життя навколишніх людей) види діяльності характерні для дитини в 
шкільному віці і виконують істотну роль у процесі соціалізації особи: вибір 
професії, нагромадження певних духовних цінностей, ускладнення взаємин 
із людьми, становлення характеру.  

Значення художньо-творчої діяльності людини полягає у вивченні, 
оцінці й перетворенні навколишньої дійсності (тобто функції всіх 
попередніх видів діяльності), але з позиції категорій естетики: прекрасного 
й потворного. Тому дуже важливо в розвитку підростаючого покоління 
виробити потяг до прекрасного, потреби в створенні краси власноруч, 
бажання жити за «законами краси», розвивати творчий потенціал кожного 
учня, самоутверджуватись, самовдосконалюватись і самореалізуватись. 

Фізкультурно-спортивна діяльність має значення розвитку фізичної 
культури кожного школяра, набуття навичок і вмінь здорового способу 
життя. Ця діяльність формує певну психологічну спрямованість до дії на 
основі мотивації:  

– дружня або групова солідарність (діти і підлітки приступають до 
занять спортом із метою спілкування з однолітками);  

– самовдосконалення (особистий мотив, якщо дитина хоче добитися 
кращого фізичного розвитку, укріпити здоров’я, стати сміливою, рішучою і 
незалежною);  

– наслідування (привабливий мотив: бути схожим на свого кумира - 
видатного спортсмена, шкільного вчителя, батька, які досягли успіху в 
спорті);  

– внутрішньогрупове суперництво; прагнення до досягнення 
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високих результатів;  
– спортивний інтерес (безпосередньо те, заради чого школяр 

займається спортом, коли задоволення він отримує від самих занять, від 
руху й досягнень).  

За твердженням провідних дослідників позакласної діяльності 
школярів (Ю. Азаров, Н. Грищенко, С. Шмаков та ін.) особливе місце в 
житті і діяльності дитини посідає ігрова діяльність, бо вона полегшує 
процес передачі соціально цінних відносин: робить людей емоційними, 
припускає вибірковість, що найчастіше мимоволі виникає в дитячому 
середовищі, має високі етичні принципи і правила, дає змогу залучатися до 
спілкування, виступає як модель життєвих ситуацій, а також дає можливість 
навчитися «програвати» складні життєві ситуації, з якими в майбутньому 
доведеться зіткнутися. Отже, це – сфера співпраці, співдружності й 
співтворчості дітей і дорослих. Саме тому позакласну роботу школярів слід 
наповнювати грою.  

Необхідно сказати ще про один особливий вид позакласної роботи – 
спілкування (у широкому сенсі цього слова) – особливий вид активності, 
який реалізується завдяки всім описаним вище видам діяльності. У кожному 
з них присутнє спілкування: із книгою, з мистецтвом, із природою, з іншою 
людиною, із собою. При цьому сам процес виховання розглядається як 
процес спілкування педагога й вихованця, тобто як взаємодія двох суб’єктів 
діяльності.  

У практиці організації позакласної роботи всі описані вище види 
діяльності взаємопов’язані, вони часто супроводжують один одного, 
взаємодоповнюють, а інколи зливаються. І лише правильно організований 
навчально-виховний процес позакласної роботи може впливати на всі сфери 
особистості школярів, стимулюючи їх повноцінний розвиток.  

У практиці загальноосвітньої школи позакласну роботу, зазвичай, 
планує й організовує класний керівник. Однак, слід зазначити, що нині 
визначено кілька типів класного керівника: вчитель-предметник (одночасно 
виконує функції класного керівника); куратор; звільнений класний керівник 
або «вихователь-куратор»; класний наставник або тьютор (викладає окрему 
шкільну дисципліну й має мінімальну кількість навчального навантаження). 
При цьому заступник директора навчального закладу з виховної роботи 
організовує, надає методичну допомогу й контролює роботу класоводів і 
класних керівників. Отже, у сучасній школі позакласну роботу організовує 
педагогічний актив школи, зусиллями якого школярі залучаються до різних 
видів діяльності, що забезпечує необхідні умови для їхнього творчого 
розвитку. 

Оскільки в позакласній роботі неодмінно фігурує поняття її 
організації, то логіка дослідження вимагає з’ясувати зміст цієї категорії. 
Так, Сучасний словник української мови термін «організація» (франц. – 
orgnization) трактує як деяку структуру, будову чогось. В Українському 
радянському енциклопедичному словнику цей термін позначає 
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налагодження, упорядкування, приведення чогось у систему. Радянський 
енциклопедичний словник тлумачить поняття організації як сукупність 
процесів або дій, які призводять до утворення й удосконалення 
взаємозв’язків між частинами цілого.  

З наведених трактувань випливає, що поняття «організація» означає 
структурну побудову певної системи дій, процесів, які ведуть до утворення 
й удосконалення взаємозв’язків між частинами цілого. Однак така дія, на 
наше переконання, неодмінно має відповідну мету, заснована на певних 
принципах, конкретних напрямах і формах, а також доцільну методику      й 
засоби. Виходячи із цього, є підстави для такої інтерпретації: організація 
позакласної роботи – це побудова у вільний від регламентованого 
програмного навчання час процесу взаємодії учнів і педагогів, у якому 
органічно поєднані мета, принципи, напрями, зміст, форми, методи й засоби 
навчання і виховання учнівської молоді. 

Аналіз теоретичних досліджень із проблеми визначення принципів 
(вихідних положень) виховання загалом і в позакласній роботі, зокрема, дає 
змогу виокремити кілька підходів:  

1) з позиції керівництва до дій, – це принципи: гуманізму виховання, 
урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, виховання    
в діяльності і спілкуванні, цілісного підходу до виховання; 

2) з огляду на національну спрямованість виховного процесу, – це 
такі принципи: народності; природовідповідності; культуровідповідності; 
гуманізації; демократизації; безперервності; етнізації; диференціація та 
індивідуалізації; послідовності; систематичності і варіативність форм і 
методів виховання; свідомості; активності; самодіяльності і творчої 
ініціативи учнівської молоді; поєднання педагогічного керівництва з 
ініціативою і самодіяльністю учнів; зв’язок виховання з життям, трудовою 
діяльністю і продуктивною працею; інтегративніості – єдність педагогічних 
вимог школи, сім’ї і громадськості;  

3) з кута зору сучасних соціокультурних умов виховання, це 
принципи: народності – єдність загальнолюдського і національного; 
природовідповідності; культуровідповідності – органічний зв’язок 
виховання з історією народу; гуманізації; демократизації; безперервності; 
етнізації виховного процесу; диференціації та індивідуалізації виховного 
процесу; послідовності, систематичності і варіативності форм і методів 
виховання; інтегративності – єдність педагогічних умов школи, сім’ї та 
громадськості.  

Оскільки, поняття «принцип» втілює в собі не тільки теоретичні, а й 
практичні вимоги до виховання, то означені вище принципи мають надто 
узагальнений характер.  

У сучасній педагогічній науці (А. Бойко, Б. Кобзар, В. Кутьєв, 
Н. Ничкало, М. Стельмахович, В. Синьова, М. Фіцула, В. Ягупов та ін.) 
переглядаються традиційні принципи виховання, тобто переосмислюється 
під кутом зору сучасних вимог до національного виховання в Україні.  
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Отже, як керівні положення, що відображають загальні 
закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту 
організації та методів позакласної роботи, можна окреслити такі принципи: 

– відвертості й ініціативи: школярі планують життя в класі спільно 
з педагогом, вносять корективи до пропозицій дорослого з урахуванням 
своїх інтересів, потреб і бажань; 

– зворотного зв’язку: школярі беруть участь в обговоренні 
результатів тієї або тієї справи, висловлюють думку, оцінюють ступінь своєї 
участі, діляться враженнями, рефлексують;  

– співтворчості: поєднання співпраці й творчості в підготовці й 
проведенні різних форм позакласної роботи (співпраця в процесі діяльності, 
справи; складання або коригування сценарію; прояв ініціативи й 
самостійності на будь-якому етапі роботи);  

– успішності: створення ситуації власної значущості й успішності 
кожного учасника позакласної діяльності, від якої залежить самопочуття 
людини, її ставлення до світу, бажання брати участь у різних видах 
діяльності, стимулювання творчості й творчої самореалізації;  

– діяльності й самодіяльності: поєднання захоплення учнів із 
діяльності, яка базується на використанні знань, умінь і навичок, отриманих 
у навчальній діяльності;  

– добровільності: акцент у виборі змісту й форм позакласної 
діяльності лягає на можливості, інтереси, схильності, особистісні якості 
школярів, що стимулює бажання добровільно брати участь в організованій 
педагогом діяльності;  

– громадської спрямованості діяльності: зміст виховної роботи має 
відповідати загальносуспільним потребам, відображати досягнення науки, 
техніки, мистецтва, культури;  

– урахування вікових, статевих, національних відмінностей та 
індивідуальних особливостей школярів: тип темпераменту, особливості 
психіки, характеру, індивідуального розвитку тощо;  

– поведінки, звичок, розвитку спілкування, аудіовізуальної 
культури, ментальних особливостей і т. ін.; 

– зв’язку з навчальною роботою: зміст роботи має бути логічним 
продовженням навчально-виховної роботи на уроках, бо знання з 
навчальних дисциплін можуть бути поглиблені й розширені під час роботи 
гуртків, клубів, тематичних вечорів та інших форм організації позакласної 
роботи школярів. 

Реалізація окреслених принципів буде ефективною, якщо процес 
організації позакласної роботи буде визначеним, конкретним, цілісним і 
керованим.  

Таким чином, зміст поняття «позакласна робота» неодмінно 

пов’язаний із категорією організації у вільний від регламентованого 

програмного навчання час процесу взаємодії учнів і педагогів, який 

базується на наведених вище загальних і часткових дидактико-виховних 
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принципах. Окрім них до організаційних основ також відносяться напрями, 

форми, методи і засоби позакласної роботи в школі, але в залежності від 

компетенції (коло повноважень) учителя-предметника вони мають свою 

специфіку. 
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УДК 316.45 

Эмилия Гуцало 
 

ВЛИЯНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

СРЕДЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЛАСТИ 

СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

АСПЕКТ) 
  

У статті аналізуються різні теоретичні й методологічні підходи 
сучасної теорії організаційного менеджменту й комунікації. З позицій як  
внутрішньокультурного, так й міжкультурного підходів розглядаються  
комунікативні (соціально-формувальні) процеси, що спостерігаються в  
академічних (університетських) організаціях Східно-європейського й 
американського кластерах. Найбільш багатими за змістом стратами 
організаційних культур визнаються порівняння за ступенем розподілу влади 
в організаціях (дистанція влади, культура влади) й комунікативно-мовні 
способи закріплення «дистанції влади».  

Ключові слова: міжкультурний підхід, організаційна культура, 
дистанція влади, культура влади, статусність, містифікація посади, 
колегіальність, егалітарність.  

 

В статье анализируются различные теоретические и 
методологические подходы современной теории организационного 
менеджмента и коммуникации. С позиций как внутрикультурного, так и 
межкультурного подходов рассматривается ряд коммуникативных 
процессов, наблюдаемых в академических (университетских) организациях 
Восточно-европейского и американского кластеров, как процессов 
социально-формирующих. Наиболее богатыми по содержанию стратами 
организационных культур признаются сравнение по степени распределения 
власти в организациях (дистанция власти, культура власти) и 
коммуникативно-языковые способы закрепления «дистанции власти».   

Ключевые слова: межкультурный подход, организационная 
культура, дистанция власти, культура власти, статусность, 
мистификация должности, коллегиальность, эгалитарность.  

 

The paper is focused on the formative role of communication in 
organizations by comparing and contrasting communication patterns in 
organizational settings according to a number of factors. The paper deals with 
the analysis of various theoretical and methodological approaches to the current 
theory of the organisational management and communication. A number of 
communicative processes observed within academic (University) organisations in 
East European cluster and North American have been studied from both intra- 
and intercultural standpoints as socially formative processes. The most content-
rich comparison strata within East European and North American organisational 
cultures are made up by comparison according to the degree of power distribution 
within organisations (power distance, power culture), communicative and 
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linguistic ways to secure «power distance» (status, office mystification, attitude 
to privileges), availability and direction of data streams in academic 
organisational environments. The role of communication professionals as 
analyzing, critiquing and transforming the existing patterns of organizational 
interactions is discussed. 

Key words: intercultural standpoint, organisational culture, power 
distance, power culture, status, office mystification, collective leadership, 
egalitarian power, orientation toward performance quality. 

 
Одним из социокультурных контекстов, в котором созидающая 

(формирующая, воспроизводящая, преобразующая) функция коммуникации 
проявляется особенно явно, признается организационная (в нашем анализе 
академическая) среда и организационные взаимодействия.   

В теории организационной коммуникации выделяют различные 
теоретические и методологические подходы, среди них: изучение 
организации как культуры (organizational culture approach), изучение 
организации как системы (organizational systems approach) и критический 
подход к изучению организации (critical approach). В любом из этих 
подходов стало уже общепризнанным постулатом, что организация – это не 
застывшая физическая структура, не «место», где осуществляются те или 
иные управленческие процессы, организация – это то, что создается и 
функционирует в процессе взаимодействия индивидов, организация – это 
«сложное дискурсивное образование» (Deetz, 2001) [2]. Коммуникация, 
таким образом, признается формирующей и конституирующей основой 
любой организационной системы или культуры. Изучать организацию в ее 
функционировании и развитии – это прежде всего изучать ее 
коммуникативные процессы, коммуникативные взаимодействия, как 
внутренние, так и внешние. Карл Уайк, известный теоретик в области 
организационных систем, лаконично выразил эту закономерность в тезисе: 
Сommunicating is organizing, and organizing is communicating – подчеркивая 
взаимосвязь, взаимообусловленность процессов организовывания и 
коммуницирования (Weick, 1979) [9].  

В современной теории коммуникации стало уже традиционным 
положение о том, что коммуникация, или, по выражению Л. Витгенштейна, 
«язык в действии» – это не только процесс передачи и обмена информацией, 
но и способ совместного созидания, воспроизведения и преобразования, 
посредством символьных средств, многочисленных социальных реальностей. 

Итак, концептуальной основой нашего анализа послужили наиболее 
общие положения современной теории организационной коммуникации: 
организация как система, организация как культура, показатели измерений 
национальных культур Хофстеде, теория человеческих ресурсов в 
организации и т.п. (Miller, 2003; Gudykunst and Lee, 2002; Hofstede, 2001; 
Tompkins and Wanca-Thibault, 2001; Putnam and Fairhurst, 2001) [1‒9].   

Именно с этих методологических позиций сформулируем цель статьи – 
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проанализировать с позиций как внутрикультурного, так и и 
межкультурного подходов ряд коммуникативных процессов, наблюдаемых 
в академических (университетских) организациях Восточно-европейского 
кластера и американских, как процессов социально-формирующих.  

Начнем с анализа «дистанция власти» в организационной культуре. 
Один из наиболее богатых по содержанию пластов сравнения 

Восточно-европейской и американской организационных культур – это 
сравнение по степени распределения власти в организациях, или, как 
определяет этот срез нидерландский исследователь Гирт Хофстеде, по 
дистанции власти (Hofstede, 2001) [4]. «Дистанция» в данном случае 
выступает как концептуальная переменная, характеризующая «расстояние», 
условно существующее между людьми разных статусов и рангов в той или 
иной социальной системе, например, между начальником и подчиненным 
или между представителем государственно-административной власти и 
рядовым гражданином. 

Согласно Хофстеде, характеристика культуры по дистанции власти 
показывает, в какой степени «менее обладающие властью члены 
общественных институтов и организаций данной национальной культуры 
готовы согласиться и принять, что власть в обществе распределена 
неравномерно» (Hofstede, 2001, с. 98) [4, с. 98]. Эта характеристика может 
быть представлена количественно, в соответствии с чем те или иные 
национальные культуры могут быть распределены по шкале, где на одном 
конце будут культуры так называемой высокой дистанции власти, на другом – 
низкой. Определить более точно, к какому типу относится та или иная 
культура, помогает количественный показатель, или индекс дистанции 
власти (ИДВ), рассчитываемый на основании метода опроса (survey).  
Страны, имеющие индекс 40 и ниже, принято характеризовать культурами 
низкой дистанции власти, культуры с показателем 40 и выше – высокой 
дистанции власти.   

Ситуация власти неразрывно связана с видом и степенью иерархии в 
данной организационной структуре. Хофстеде и ряд других исследователей 
считают, что в странах с низким ИДВ иерархия рассматривается как нечто 
практически полезное (arrangement of convenience – соглашение, принятое 
ради удобства), и при этом признается власть экспертов и власть закона, а в 
странах или системах с высоким ИДВ неравномерность власти с ее 
вертикальной иерархией воспринимается как нечто, присущее самой 
природе вещей. Как следствие, в системах с высоким индексом дистанции 
власти (ИДВ) занимаемая должность нередко отождествляется с 
представляющей эту должность личностью и предполагается, что чем выше 
должность, тем – по природе вещей – значимее и занимающая эту 
должность личность: «Superiors are seen as superior persons» (Hofstede, 2001, 
с. 97) [4, с. 97]. 

Выводы Хофстеде были сделаны на основании масштабных 
исследований, проведенных в 70–80-х гг. среди работников 
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многонациональной корпорации IBM. В исследовании первоначально 
участвовали представители 72 стран, впоследствии – 40 и 53 стран Страны, 
характеризуемые низким уровнем распределения власти – Германия, 
Великобритания, Австралия, США, имеют индекс 40 и ниже. 

По результатам международных исследований 90-х годов, 
проводимыми группой GLOBE (Global Leadership and Organizational 
Behavor Effectiveness), характерной особенностью всех стран Восточной 
Европы (так называемого Восточно-европейского кластера культур) 
является высокая дистанция власти.  Среди наиболее значимых результатов 
исследования отмечается так называемый эффект маятника: контраст 
между тем, что, по восприятию респондентов, существует в практике (as is), 
и тем, что, по их мнению, должно быть (should be).  

Среди общих выводов группы GLOBE важным для нашего анализа 
является следующий: Восточно-европейские общественные системы 
выражено «сориентированы на статусность» и их можно характеризовать 
как культуры власти (power culture). К историческому наследию этих 
культур относятся: «централизованное управление и распределение, 
существенный разрыв между менеджментом верхнего и среднего звена, 
командный стиль управления, и патерналистский тип лидерства. Людям с 
таким социально-историческим прошлым свойственно находиться в 
зависимости от своих начальников, ожидать, что начальник позаботится о 
них, и при этом избегать какой-либо личной ответственности. 
Одновременно с этим им свойственно переживать неэффективность, 
несправедливость, приобретенную социальную беспомощность, пессимизм, 
стресс и тревогу на рабочем месте, а также фаворитизм» (Bakacsi et al., 2002, 
с. 78‒79) [1, с. 78‒79]. 

Таким образом, ряд современных кросс-культурных исследований 
подтверждает, что организационная культура Восточно-европейских стран 
характеризуется высокой дистанцией власти и в этом смысле существенно 
отличается, в частности, от американской организационной культуры, 
относящейся к низкой дистанции власти.  

Рассмотрим, как это проявляется на уровне конкретных 
коммуникативных паттернов и взаимодействий, коммуникативно-языковых 
способов закрепления «дистанции власти» в академических организационных 
средах. 

Как отмечают исследователи в области кросс-культурной 
коммуникации – подтверждая тем самым предположения здравого смысла, 
в культурах с низкой дистанцией власти преобладает «высокий 
эгалитаризм», в культурах с высокой дистанцией – «низкий эгалитаризм» 
(Gudykunst & Kim, 2003, с. 77) [3, с. 77]. Характерным для американской 
организационной культуры является меритократический подход – 
тенденция воспринимать и оценивать специалиста по его конкретным 
профессиональным умениям и качествам и по тому, какой реальный вклад 
он может внести в работу и развитие организации. В американской 
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организационной среде активно, разными способами поддерживается и 
поощряется результативность и высокое качество исполнения.  

В системе работы американских вузов это проявляется, в частности, в 
практике ежегодных отчетов-собеседований (annual performance review). 
Штатный преподаватель любого уровня – включая заведующего кафедрой 
и декана факультета, каждый год приглашается на собеседование со своим 
непосредственным начальником для обсуждения и оценки своей работы, 
предварительно, перед собеседованием подробно проанализировав свою 
работу в специальном отчете. На основании этого отчета и живой беседы 
руководитель оценивает качественность работы каждого преподавателя. 
Результаты оценки деятельности за прошедший период влияют на 
дальнейшее продвижение по службе: прибавку в зарплате этого 
специалиста, повышение в должности и др.  

В организационной культуре Восточно-европейского кластера, 
согласно результатам исследований GLOBE, ориентация на 
качественность исполнения (performance orientation) одна из самых низких. 
В академической среде и ее организационных отношениях определяющим – 
часто уже при первичном контакте – является социальный статус 
специалиста: какую должность он занимает, какую ученую степень имеет. 
Если американский преподаватель в общении с коллегами, вряд ли будет 
подчеркивать, к примеру, что он Associate Professor или Full Professor – 
напротив, будет стремиться создать атмосферу коллегиальности и включенности 
в группу; в нашей академической среде нередко принято подчеркивать, при 
случае устно или письменно, статусные отличия – степени и звания.   

В американских университетах ведущей нормой профессиональных 
отношений признается коллегиальность и умение создавать 
благоприятную обстановку в рабочей группе. На кафедрах, где особенно 
работают аспиранты уровня Ph.D., нередко принято за правило студентам и 
преподавателям обращаться друг к другу только по имени, что лишний раз 
подчеркивает, что преподавательский состав уважает своих докторантов и 
относится к ним как к коллегам (многие из которых действительно приходят 
на программу с немалым профессиональным и жизненным опытом). Таким 
образом, обращение друг к другу непосредственно по имени помогает 
воспроизводить на этих кафедрах коллегиальность как ежедневную норму 
профессиональных отношений.   

Традиция называть человека преимущественно по имени – и тем 
самым акцентировать внимание на личности, на индивидуальности 
человека – проявляется в американской организационной среде и во многих 
других ситуациях. Наша традиция, наоборот, предполагает в тех же 
ситуациях подчеркнутую официальность и статусность. Составляя списки 
участников какого-либо официального события, например, конференции, 
организаторы включают, как правило, фамилию участника и инициалы. В 
аналогичных списках в американской традиции (если только не стоит 
специальная задача составить список по алфавиту) включается обязательно 
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имя, и именно оно, как правило, стоит на первом месте, а затем фамилия 
участника. Распространенной традицией является и использование 
неформального имени – Bob вместо Robert, Joe вместо Joseph – даже в самых 
официальных ситуациях. Так, во введении к учебному пособию широко 
известного автора по межкультурной коммуникации Уильяма Гудикунста 
(William Gudykunst) буквально с первых строк читаем об авторе следующее: 
«Билл проявил свой интерес к межкультурной коммуникации еще во 
времена, когда проходил службу в военно-морских силах США в Япониии 
в качестве специалиста по межкультурным отношениям. Билл является 
автором многочисленных работ и редактором известных периодических 
изданий по межкультурной коммуникации» (Gudykunst & Kim, 2003, c. 111) 
[3, с. 111]. Трудно представить, чтобы кто-либо из авторитетных 
отечественных авторов выбрал подобную степень неофициальности в 
описании своей профессиональной биографии массовому читателю. В этом 
смысле можно согласиться утверждением, что в англо-американском 
общении участники чувствуют постоянную необходимость подчеркивать и 
подтверждать индивидуальность своего партнера (Tae-Seop Lim, 2002, c. 79) 
[7]. Обращение к человеку прежде всего по имени выступает одним из 
наиболее распространенных способов такого подтверждения.    

В американской организации бытует, и нередко, явление, аналогичное 
нашему кумовству (называемое nepotism): когда молодой специалист может 
получить привилегии при приеме на работу или при конкурсном отборе на 
определенную должность только потому, что он родственник известного 
лица. Однако, как при этом говорят сами участники таких ситуаций, связь с 
именитостью «может помочь тебе открыть ту дверь, куда ты хочешь зайти, 
но суметь затворить эту дверь и остаться там, где ты хочешь – это уже 
полностью твоя задача» (Television journal 20/20, February 7, 2004).  

В отличие от коллегиальности и эгалитарности, характерным для 
американской академической среды, в нашей академической среде активно 
практикуются коммуникативные паттерны, воспроизводящие и 
закрепляющие «статусность». Наш ежедневный язык предоставляет тому 
многочисленные подтверждения. Вспомним наши традиционные формы 
обращения: «Вы» вместо «ты» или обращение по имени и отчеству, когда 
мы намеренно хотим подчеркнуть уважение к собеседнику, основанное на 
старшинстве или занимаемой должности. Еще более показательны 
ситуативные высказывания в организационных ситуациях, когда один из 
участников считает, что с ним непочтительно, незаслуженно обошлись, и 
негодует: «Я все-таки доктор наук, а не студент-аспирант, чтоб со мной так 
обходились...» Или: «С такими людьми (подразумеваются люди со 
статусом или с некоторой степенью известности) так не разговаривают…» 
Или: «Да кто он такой!  Пусть сначала доживет до моих лет, чтоб со мной 
так разговаривать...» Высказывания такого рода, которые можно назвать 
аргументирование статусом, намеренно или нет, воспроизводят и 
закрепляют в нашей культуре высокую дистанцию власти: к человеку со 
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статусом, в высокой должности и в возрасте проявлять неуважение, 
бестактность непозволительно, а к человеку молодому и не имеющему 
высокого ранга – допустимо. 

Или вот другой пример, который можно назвать мистификацией 
должности. В обыденных коммуникативных ситуациях, в разговорах о 
начальстве, нередко можно слышать фразу: «Неудобно его беспокоить, он 
ведь Декан / Ректор / Директор! Он и без того занят». Подобными 
высказываниями мы изначально выражаем уважение и почтение не только 
(и порой не столько) к конкретному человеку в состоянии занятости, 
сколько к его рангу, предполагающему занятость. И хотя зачастую такое 
отношение имеет под собой основание и может быть вполне заслуженным, 
оно одновременно поддерживает и определенный паттерн поведения, о 
котором уже шла речь выше: чем выше должность человека, тем более он 
признается «авторитетным лицом» и тем больше проявляется к нему 
уважение a priori, по принципу Superiors are Superior people. Этот же 
поведенческий паттерн работает и в обратную сторону: принимая как 
должное и оправдывая занятость человека, занимающего «высокую 
должность», мы порой не проявляем такого же терпения, сочувствия и 
понимания в отношении занятости коллег равных по должности или рангом 
ниже. 

Кроме того, высказывания подобного рода закрепляют и 
воспроизводят еще один аспект организационных отношений, характерный 
для культур высокой дистанции власти: малую доступность руководства 
(Hofstede, 2001) [4]. Следует подчеркнуть, что в культуре с высокой 
дистанцией власти малодоступность руководителя – отнюдь не результат 
только его индивидуального выбора.  Вся система социальных отношений в 
такой среде закрепляет и воспроизводит большую дистанцию между 
«верхами и низами». 

Еще одним проявлением различий между организационными 
системами с низкой и высокой дистанцией власти может служить 
отношение к привилегиям, «частным законам». Если, как отмечает 
Хофстеде, в культурах с низким индексом власти «держатели власти» 
иногда намеренно занижают свои привилегии и их публичное проявление 
(например, австрийский министр Bruno Kreisky был известен тем, что 
добирался на работу на такси), то в странах с высоким индексом власти 
картина противоположная – привилегии открыто и охотно 
демонстрируются как проявление власти (Hofstede, 2001, c. 97) [4, с. 97]. 

Нередко наши преподаватели, имеющие статус, могут открыто 
высказываться или имплицитно подразумевать, что их ученая степень, 
звание или административное положение дают им право на 
«первоочередные» льготы, блага и скидки во внутриорганизационных 
распределениях. Право на привилегии в этом случае отождествляется не с 
качеством работы и исполнения конкретной организационной задачи, а со 
статусом в иерархии организации.   
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Как отмечается в ряде исследований (Hofstede, 2001; Bakacsi et al., 
2002) [4; 1], за период существования двух последних поколений в мире 
произошел существенный сдвиг в сторону малой дистанции власти, что во 
многом связано с процессами глобализации и развитием информационного 
общества. Но не все культуры сдвигаются к малой дистанции власти с 
одинаковой скоростью. Тем не менее, есть основания – среди них 
социально-экономические и информационно-технологические – 
предполагать, что наша академическая организационная культура будет 
также меняться в сторону снижения дистанции власти. 

Другой отличительной характеристикой коммуникативных 
взаимодействий в организациях можно считать наличие и направленность в 
них информационных потоков. Рассмотрим информационные потоки в 
организациях и их направленность. 

Если для организации так называемого классического типа – с четким 
разделением труда, жесткой вертикальной структурой подчинения и 
развитой бюрократией, свойственно преобладание информационного 
потока сверху-вниз, то для организаций современного, горизонтального и 
сетевого типа (lattice organizations) – с активным участием сотрудников 
разных рангов в принятии решений, с функциональной подвижностью 
ролей и позиций, с самоуправляемыми командами, характерно 
сосуществование потоков разных направлений: не только cверху-вниз, но и 
cнизу-вверх, горизонтально, по-диагонали, etc. При этом всесторонний 
обмен идеями и информацией поощряется в таких организациях как (1) 
способ повысить эффективность организационной системы в целом, и как 
(2) способ наиболее полно удовлетворить потребности индивидуальных 
членов организации (Miller, 2003; Seibold and Shea, 2001) [5; 6]. 

В этом же ключе можно рассматривать и характеристики Хофстеде. 
По его данным, для культур с низким индексом власти характерно наличие 
так называемых перекрестных структур (crisscross structures), с 
подвижностью ролей и функций и с активным обменом информацией. 
Такие культуры и организации он называет плюралистическими (Hofstede, 
2001, с. 81) [4, с. 81]. 

Естественно предположить, что преобладание в организациях 
вертикально направленных информационных потоков отражает нашу 
многолетнюю практику с ее сильной вертикалью власти, централизованным 
управлением организациями и администрированием. Можно также 
предположить, что в этом проявляются и другие особенности национальной 
культуры, в частности, то, что западные исследователи называют различием 
между «public persona» и «private persona» (т.е. различие между поведением 
человека в обществе и в частной жизни) – формализованность и 
ритуальность общения «по правилам» в официальной обстановке и 
открытость, активность, неструктурированность общения в более частной, 
интимной обстановке.  

Сделаем выводы. Сегодня, вопрос состоит не только в том, как 
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объяснить эту практику, но и как изменить ее – как создавать организации с 
более открытыми и разнонаправленными каналами общения. Как, 
например, в сегодняшних условиях действовать современному 
руководителю, заинтересованному в расширении и разнообразии 
информационных взаимодействий в своей организации, как находить к тому 
действенные стимулы, которые бы побуждали членов организации 
действовать более открыто и инициативно? Современная теория 
коммуникации как прикладная, ориентированная на практику, может дать 
ответы на эти вопросы. Но чтобы эта теория могла более предметно и 
целенаправленно отвечать на вопросы организационной практики и чтобы 
отечественные руководители могли активно использовать ее в решении 
конкретных задач, необходимо существенно подкреплять ее 
отечественными эмпирическими исследованиями – исследованиями, 
нацеленными на анализ конкретных коммуникативных ситуаций и 
дискурсивных процессов в разнообразных организационных средах внутри 
страны. Необходимы конкретные отечественные разработки, на которых 
можно строить коммуникативное образование современных руководителей, 
как, впрочем, и подчиненных.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Bakacsi G., Takacs S., Karacsonyi A., Imrek V. (2002). Eastern European 

cluster: tradition and transition.  Journal of World Business, 37, 69‒80. 
2. Deetz S. (2001). Conceptual foundations. In F. M. Jablin & L. L. Putnam 

(Eds.), The new handbook of organizational communication: Advances in 
theory, research, and methods. Thousand Oaks, CA: Sage. 

3. Gudykunst W. B. & Kim Y. (2003). Communicating with strangers: an 
approach to intercultural communication (4th ed.). Boston: McGraw Hill. 

4. Hofstede G. H. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, 
behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.). Thousand 
Oaks, CA: Sage. 

5. Miller K. (2003). Organizational communication: Approaches and processes 
(3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth. 

7. Seibold D. and Shea B. (2001). Participation and decision making. In 
F. M. Jablin & L. L. Putnam (Eds.), The new handbook of organizational 
communication: Advances in theory, research, and methods. Thousand 
Oaks, CA: Sage. 

8. Tae-Seop Lim (2002). Language and verbal communication across 
cultures.In W. B. Gudykunst & B. Mody (Eds.), Handbook of international 
and intercultural communication (2nd ed.).  Thousand Oaks: Sage.  

9. Tompkins P. K. and Wanca-Thibault M. (2001). Organizational 
Communication: Prelude and prospects. In F. M. Jablin & L. L. Putnam 
(Eds.) 

10. Weick K. E. (1979). The social psychology of organizing (2nd ed.). Reading, 
MA: Addison-Wesley.  



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 

 308 

УДК 378.24.07:174 

Наталка Дудник 

 

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ 

 

У статті розглянуто погляди вчених на поняття професійно-етичної 

компетентності та її формування у майбутніх менеджерів освіти. 

Уточнено сутність базових дефініцій: «менеджер», «менеджер освіти», 

«компетентність», «професійно-етична компетентність». Розкрито 

сутність та зміст професійно-етичної компетентності менеджерів 

освіти, обґрунтовано її структурні компоненти: мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, діяльнісний та особистісний. Доведено, що формування 

професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти 

потрібно розглядати як специфічний вид індивідуального розвитку, 

забезпечувати здатність до ціннісної орієнтації та саморегуляції. 

Ключові слова: менеджер, менеджер освіти, компетентність, 

професійно-етична компетентність. 

 

В статье рассмотрены взгляды ученых на понятие профессионально-

этической компетентности и ее формирование у будущих менеджеров 

образования. Уточнена сущность базовых дефиниций: «менеджер», 

«менеджер образования», «компетентность», «профессионально-

этическая компетентность». Раскрыта сущность и содержание 

профессионально-этической компетентности менеджеров образования, 

обоснованно ее структурные компоненты: мотивационно-ценностный, 

когнитивный, деятельностный и личностный. Доказано, что 

формирование профессионально-этической компетентности будущих 

менеджеров образования следует рассматривать как специфический вид 

индивидуального развития, обеспечивать способность к ценностной 

ориентации и саморегуляции. 

Ключевые слова: менеджер, менеджер образования, компетентность, 

профессионально-этическая компетентность. 

 

The article considers the views of scientists on the concept of professional 

and ethical competence and its formation in future managers of education. The 

essence of basic definitions is specified: «manager», «manager of education», 

«competence», «professional and ethical competence». The essence and content 

of the professional and ethical competence of education managers are revealed, 

its structural components are substantiated: motivational-value, cognitive, 

activity and personal. It is proved that ethical style of manager’s behavior is 

formed on the basis of existing special abilities to management activity: ability to 

solve non-standard problems; the ability to think large-scale; the ability to really 
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assess yourself and your ability to make decisions on their own. It is substantiated 

that the content and structure of the professional and ethical competence of future 

education managers have their peculiarities that are related to the specifics of 

professional activity, and the formation of professional and ethical competence of 

future education managers should be considered as a specific type of individual 

development, to provide the ability to value orientation and self-regulation. 

Key words: manager, manager of education, competence, professional and 

ethical competence. 

 

В умовах входження України в Європейський простір вищої освіти 

Законом України «Про вищу освіту» (2017) створено засади для 

впровадження та реалізації компетентнісної моделі освіти, результатом якої 

є сформованість професійної компетентності випускників вищих 

навчальних закладів.  

Провідна роль у формуванні нової генерації управлінських кадрів 

належить саме вищій освіті. Професійно-етична компетентність майбутніх 

менеджерів, як складова професійної компетентності, має виступати 

показником їхньої моральності, внутрішньої культури, здатності приймати 

адекватні  управлінські рішення та діяти відповідно до норм професійної 

етики; вмінням не лише успішно виконувати посадові обов’язки, але й 

будувати відносини належного професійного рівня, усвідомлювати 

значення своєї професії, власне місця в ній. Значення окресленого питання 

посилюється відповідно до поширення гуманістичних тенденцій в освіті, 

демократизації трудових відносин.  

Питання формування професійно-етичної компетентності майбутніх 

фахівців (учителів, юристів, митників, фахівців банківської справи та сфери 

побутового обслуговування) розглядалися у роботах сучасних вітчизняних 

вчених Г. Алоні (Етика бізнесу: соціально-філософський аспект), 

А. Болдова (Формування професійної етики майбутніх працівників 

податкової служби в навчально-виховному процесі, Г. Васяновича 

(Педагогічна етика), А. Каленського (Система розвитку професійно-

педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих 

навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей), С. Криворучко 

(Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в 

Україні), І. Кучеренко (Політична етика у сучасних соціотранформаційних 

процесах: український контекст), І. Маслікова (Економічна етика в сучасних 

процесах раціоналізації господарства), О. Слободянюк (Формування 

професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного 

профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін), 

О. Рихліцька (Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції), Л. Рубан 

(Професійна етика в процесі творчої самореалізації митця), Г. Хлистун 

(Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах), 

О. Цимбал (Християнська етика в контексті традиційної моральнісної 
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культури), Я. Ширченко (Журналістська етика: проблеми і концепції 

(світовий та вітчизняний досвід). Незважаючи на неодноразові звернення 

науковців до різних аспектів окресленої проблеми, аналіз психолого-

педагогічних наукових джерел, дисертаційних досліджень, власний 

викладацький досвід дали змогу встановити, що проблема формування 

професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти потребує 

подальших поглиблених досліджень.  

Мета нашого дослідження розкрити зміст та обґрунтувати структуру 

професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти. 

Для досягнення мети в першу чергу розглянемо визначення поняття 

«менеджер». У великому тлумачному словнику української мови слово 

«менеджер» трактують як: по-перше, людину, яка відповідає за 

координацію та контроль над організацією праці; по-друге, того, хто 

управляє промисловим, торговим, фінансовим та іншим підприємством; по-

третє,  підприємця в царині мистецтва, який організовує тренування і 

виступи спортсменів та концертну діяльність артистів [2, с. 518]. 

Л. Володарська-Зола висловлює думку, що менеджер – це той, хто здійснює 

функції керування, тобто планує, організовує, мотивує та контролює 

діяльність працівників підприємства, оптимально використовує наявні 

ресурси для досягнення поставлених цілей із урахуванням змін зовнішнього 

та внутрішнього середовищ впродовж усього життя [3, с. 8]. Ми 

погоджуємося з думкою В. Жигірь, яка стверджує, що менеджер освіти – це 

професія, тип діяльності, в основі якої лежить таке знання та людські 

здібності, завдяки яким можна здійснювати управління організацією та 

керівництво освітніми процесами. За своєю суттю діяльність менеджера 

освіти поліфункціональна. Він виступає в ролі організатора, адміністратора, 

психолога, дослідника, господаря, суспільного діяча. Він лідер, здатний 

вести за собою колектив, завдяки своєму авторитету та високому 

професіоналізму. Він освічений педагог з високою моральною культурою, 

інноватор, здатний впровадити нові технології в навчально-виховний 

процес. Усі ці функції мають бути закладені та розвинуті в професійній 

компетентності менеджера освіти [4, с. 32]. 

М. Кяерст у своєму дослідженні розглядає компетентність  керівника 

як одне з вузлових понять психології управління і як чинник удосконалення 

управлінського процесу. Він наводить низку трактувань поняття 

компетентності керівника, згідно з якими: компетентність виражається в 

кількості і якості завдань, сформульованих і розв’язаних керівником у його 

основній роботі; компетентність виражає відповідність керівника тим 

завданням, рішення яких обов’язкове для працюючої на цій посаді людини; 

компетентність є одним з компонентів особистості або сукупністю відомих 

властивостей особистості, що зумовлюють успіх у рішенні основних 

завдань; компетентність є системою відомих властивостей особистості, що 

виражається в результативності розв’язання проблемних завдань; 
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компетентність є одним із проявів особистості й полягає в ефективності 

розв’язання проблем, що зустрічаються у сфері діяльності людини, 

здійснюваної в інтересах даної організації [5, с. 47]. Тобто поняття 

«компетентність» визначається як авторитетність, обізнаність, 

поінформованість, адекватна кваліфікація, достатні вміння, якість, стан; 

«компетентний» як здібний до вирішення справи, досвідчений у певній 

галузі, колі питань, а «компетенція» ‒ це коло повноважень, питань, 

обов’язків у якому посадова особа володіє знаннями, вміннями, досвідом. 

Л. Хоружа [7] стверджує, що етична компетентність за специфікою 

реалізації належить до так званих надпредметних компетентностей. Вони 

мають інтегрований характер і поєднують у собі певний комплекс знань, 

умінь і ставлень, які набуваються майбутніми вчителями протягом 

засвоєння всього змісту педагогічної освіти. 

Прикладом етичної компетентності можуть бути такі здатності: 

 усвідомлення гуманістичних цінностей, інваріантного характеру 

норм, принципів педагогічної етики; 

 розуміння морального змісту педагогічної професії; необхідності 

розвитку культурних потреб та інтересів; 

 здійснення етичної рефлексії власних учинків, 

 виявлення сутності моральних колізій у різних педагогічних 

ситуаціях, прогнозування результатів своїх дій; 

 уміння розв’язувати конфлікти, розуміти почуття та потреби 

вихованців; 

 реалізація у професійній поведінці стратегії й тактики етично 

адекватного спілкування з різними учасниками навчально-виховного 

процесу. 

С. Архипова як складові компетентності пропонує певні 

характеристики. Згідно з її підходом, гностична чи когнітивна 

характеристика відображає наявність необхідних знань, обсяг та рівень яких 

є головною характеристикою компетентності. Регулятивний компонент 

дозволяє використовувати наявні знання для розв’язання різноманітних 

завдань у процесі життєдіяльності особистості. У свою чергу регулятивна 

характеристика містить у собі проективну й конструктивну складові, що 

проявляються в умінні прогнозувати й приймати ефективні рішення. 

Рефлексивно‐статусний компонент дає право за рахунок визначення 

авторитетності діяти певним чином. Важливою є й комунікативна 

характеристика, оскільки і поповнення знань, і практична діяльність завжди 

здійснюються у процесі спілкування та взаємодії [1, с. 16]. 

Отож, професійно-етична компетентність менеджера освіти 

визначається наявністю етичних професійно важливих якостей, а також 

сукупністю професійних знань про етичні поняття та норми поведінки й 

вмінням свідомого застосування їх в управлінській практиці з метою 

розв’язання етичних проблем. Це складне індивідуально-психологічне 
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утворення, яке інтегрує в собі теоретичні знання, ціннісні орієнтації, 

особистісні якості та практичні вміння менеджера освіти у сфері 

професійної етики, що забезпечує здатність управляти навчальним закладом 

на основі гуманістичних, морально-етичних принципів, норм і цінностей. 

Етичний стиль поведінки менеджера формується на базі наявних 

особливих здібностей до управлінської діяльності: умінням вирішувати 

нестандартні проблеми; уміння мислити масштабно; умінням реально 

оцінювати себе та свої можливості, самостійно приймати рішення; умінням 

правильно оцінювати діяльність співробітників і партнерів. Зазначені вище 

характеристики загалом є соціально-етичними нормативами. При цьому 

аналіз різних професійних моральних якостей засвідчує, що вони, в першу 

чергу, вносять у професію вимір соціальної відповідальності та орієнтують 

діяльність спеціаліста на спільне благо. 

Вважаємо за доцільне професійно-етичну компетентність майбутніх 

менеджерів освіти представити як сукупність чотирьох компонентів: 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного та особистісного. 

Кожен із зазначених компонентів складається із відповідних елементів: 

мотиваційний (мотиви, потреби, ціннісні орієнтації), когнітивний (знання), 

діяльнісний (уміння, навички), особистісний (особистісні якості). 

Мотиваційно-ціннісний компонент посідає провідне місце в структурі 

професійно-етичної компетентності менеджерів освіти, оскільки мотив є 

спонукальною причиною будь-якої дії, вирішальним елементом 

формування будь-якої особистісної якості. Виконуючи ту чи іншу 

управлінську функцію, менеджеру необхідні певні мотиви, знання, уміння, 

навички і особистісні якості, щоб досягти позитивного результату своєї 

діяльності. Мотиви, потреби, ціннісні орієнтації складають мотиваційний 

компонент професійно-етичної компетентності. Саме вони виступають 

головними стимулами до засвоєння нових знань, готовності до професійної 

діяльності, особистісного та кар’єрного розвитку. У процесі формування 

професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти 

стрижневим є поняття «цінність», яке в сучасному словнику з етики 

формулюється як «різновиди добра і зла та їх численні прояви. Тому 

цінності поділяють на позитивні і негативні [6, с. 415]. Українська 

дослідниця Г. Чайка вважає, що професійні цінності є ядром формування 

професійної культури фахівця [8, с. 33]. Професійні цінності вона 

розподіляє на дві групи: особистісні (гідність, чесність, моральність, 

цілеспрямованість, терпимість, комунікабельність, моральність) та суто 

професійні (відданість справі, дисциплінованість, професійну 

компетентність, раціоналізм, інноваційність, творчість, самовдосконалення, 

рішучість, гнучкість, наполегливість). Професійні цінності менеджерів 

освіти визначаються ставленням до справи, яке спирається на професійні 

знання та навички; ставленням до суспільства, що передбачає можливість 

вибудовувати дружні відносини в колективі; ставленням до підлеглих як 
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здатність вести себе відповідно до етичних норм та налаштовувати колектив 

на творчу працю; ставленням до себе як до професіонала, що пов’язано із 

неперервним професійним та особистісним зростанням, самоосвітою, 

самовихованням, самоконтролем. 

У структурі професійно-етичної компетентності когнітивний 

компонент розглядатимемо як певні знання, а діяльнісний, ‒ як уміння і 

навички кожної функції діяльності менеджера освіти. Когнітивний 

компонент у нашому дослідженні міститиме систему етичних знань для 

сприйняття значення і змісту цінностей, взірців, норм поведінки та 

спілкування. Набуття і застосування знань ефективними стають тоді, коли 

вони вмотивовані індивідуально-особистісними потребами. Етичні знання 

менеджерів освіти перетворюються у професійні у тому випадку, коли вони 

вибудовуються в індивідуальну модель практичної діяльності. Формування 

етичних знань майбутніх менеджерів освіти повинно здійснюватися за чітко 

продуманою системою аудиторних (лекції, семінари, практичні) і 

позааудиторних (тренінги, ділові ігри, форуми, конференції, лекторії, 

вечори запитань і відповідей на етичну тематику) занять. Отже, когнітивний 

компонент професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 

освіти забезпечує засвоєння знань про цінності, про моральні норми, 

спрямовуючи майбутню діяльність на дотримання етичних професійних 

норм. 

Важливе значення у формуванні професійно-етичної компетентності 

менеджерів освіти мають уміння здійснювати управлінську діяльності на 

засадах професійної етики. Саме уміння виступають як елементи 

діяльнісного компоненту професійно-етичної компетентності менеджера 

освіти. Діяльнісний компонент охоплює способи дій (засоби, форми, 

методи, прийоми управлінського впливу), особистісну поведінку у процесі 

взаємодії, професійний такт, комунікативні здібності, вміння 

безконфліктного вирішення професійних ситуацій тощо. Саме від знань і 

умінь менеджера освіти залежить: формування і розвиток колективу закладу 

(установи) освіти; використання можливостей співробітників для 

досягнення цілей організації; задоволення потреб працівників, що, в свою 

чергу, сприяє підвищенню ефективності діяльності організації тощо. 

Як було зазначено вище, діяльність і поведінка менеджера освіти 

мотивується внутрішніми потребами, усвідомленням свого місця у житті 

суспільства і колективу. Адже від того, якою буде особистість менеджера 

освіти, залежить майбутнє навчального закладу, освітньої установи. Тому у 

структурі професійно-етичної компетентності ми виділяємо особистісний 

компонент. Його значення розкриватимемо через особистісні якості 

менеджера освіти: справедливість і об’єктивність, уміння поводитися з 

людьми, рішучість, надійність, емоційна стійкість, гуманізм, чесність, 

розвинуте почуття обов’язку і відповідальності, інтелігентність і 

толерантність, тактовність, емоційна стриманість, ввічливість, скромність, 
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доброзичливість, терпеливість, комунікативні здібності. Професійно-

особистісні якості керівника поділяються на:  

 якості, необхідні у практичній діяльності для взаємодії з усіма 

учасниками навчально-виховного процесу;  

 якості, необхідні для професійного і особистісного зростання 

менеджера освіти, його самовдосконалення;  

 якості, що регулюють вольову поведінку менеджера освіти. 

Отже, зміст та структура професійно-етичної компетентності 

майбутніх менеджерів освіти має свої особливості, які пов’язані із 

специфікою фахової діяльності. А формування професійно-етичної 

компетентності майбутніх менеджерів освіти треба розглядати як 

специфічний вид індивідуального розвитку. Перспективу подальших 

досліджень вбачаємо у розробці методик визначення рівня професійно-

етичної компетентності майбутнього менеджера освіти та вибору 

ефективних технологій її розвитку. 
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УДК 37.014 

Наталія Лісова 
 

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ: 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ 
 

У статті висвітлено результати експериментальної роботи з 
державно-громадського управління відділу освіти розвитком загальної 
середньої освіти. Розкрито сутність понять «динаміка», «розвиток», 
«державно-громадське управління», а також визначено пріоритети 
освіти, починаючи з часу виходу Доктрини її розвитку. Подано динаміку 
розвитку механізмів співпраці органів влади, місцевого самоврядування, які 
спрямовані на реформування системи загальної середньої освіти за 
принципом пріоритетності людини, а також результати оцінювання 
співдіяльності суб’єктами соціально-педагогічного партнерства, 
представниками батьківської громадськості. 

Ключові слова: державно-громадське управління, динаміка, 
розвиток, загальна середня освіта. 

 
В статье отражены результаты экспериментальной работы по 

государственно-общественному управлению отдела образования 
развитием общего среднего образования. Раскрыта сущность понятий 
«динамика», «развитие», «государственно-общественное управление», а 
также определены приоритеты образования, начиная с момента выхода 
Доктрины ее развития. Представлена динамика развития механизмов 
сотрудничества органов власти, местного самоуправления, направленных 
на реформирование системы общего среднего образования по принципу 
приоритетности человека, а также результаты оценки совместной 
деятельности субъектами социально-педагогического партнерства, 
представителями родительской общественности. 

Ключевые слова: государственно-общественное управление, 
динамика, развитие, общее среднее образование. 

 
 
The article highlights the results of experimental work on public-

management department of education development of secondary education. 
Special attention has been paid to ensuring conditions for the provision of quality 
services, equal access to quality education, public involvement in the management 
of educational institutions, the transformation of education into a developing 
system and the ability to ensure personal development. The essence of the 
concepts of «dynamics», «development», «state and public administration» is 
revealed, as well as the priorities of education are defined from the moment of the 
publication of the Doctrine of its development. The normative-legal support of the 
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state and public administration for the development of general secondary 
education has been characterized and attention has been paid to the tasks of 
management in the process of implementation of educational policy, which is set 
out in state acts. The dynamics of the development of mechanisms of cooperation 
between the authorities and local self-government aimed at reforming the system 
of general secondary education on the principle of priority of the person, as well 
as the results of the evaluation of cooperation by the subjects of social-
pedagogical partnership, representatives of the parental community are 
presented. 

Key words: state and public administration, dynamics, development, 
general secondary education. 

 
Як свідчить проведене дослідження, на сучасному етапі в 

загальноосвітніх навчальних закладах функціонують різні форми органів 
громадського самоврядування – піклувальні ради, батьківські комітети, 
ради шкіл, гімназій, громадські організації зі статусом юридичної особи, 
засновниками яких є батьки учнів, члени громад та ін. Чи виникає в нас 
проблема щодо створення нових організацій? Вважаємо, що це необхідно 
робити в разі потреби. Найголовніше, на нашу думку, – вносити зміни в 
зміст уже створених громадських організацій, а також запроваджувати такі 
механізми, які сприяли б залученню громадськості до активної участі в 
управлінні навчальними закладами. Таке оновлення повинне бути 
безперервним і системним на всіх управлінських рівнях: як на локальному, 
так і регіональному, національному. Розвиток варто розглядати не як 
протилежність набутому досвіду, а як його невід’ємну складову. Тому на 
сьогодні важливою стає така демократична форма управління загальною 
середньою освітою як управління її розвитком. 

Змістову сутність поняття «управління розвитком» досліджували 
вітчизняні й зарубіжні вчені: Г. Єльникова, Л. Калініна, А. Капто, 
В. Лазарєв, А. Лоренсов, І. Моїсеєв, М. Поташник, Е. Усова, О. Хомерікі та 
інші. Вони дійшли висновку, що «управління розвитком» передбачає 
наявність іманентного процесу, який підпорядкований «внутрішньому» 
закону (розуміння цього закону управлінцем); зовнішньої керівної сили; 
усвідомленого ідеалу (місії, мети), що визначає напрям розвитку, ураховує 
зовнішні та внутрішні умови, які необхідні для досягнення цілей; рефлексії, 
що об’єднує в єдине ціле ідеал, іманентний процес та умови. Учена 
Г. Єльникова, досліджуючи проблеми «управління розвитком ЗСО», робить 
висновок, що саме цей розвиток неможливий без розвитку системи 
управління ним, який передбачає: збагачення всіх характеристик системи; 
оновлення функцій управління та конкретних управлінських дій; 
удосконалення його організаційної системи, оптимізацію технологій, 
механізмів управління; саморозвиток керівників, оновлення їхнього 
професіоналізму, особистісний розвиток [1]. Учені Л. Грицяк і Л. Калініна 
державно-громадське управління розвитком освіти на державному, 
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регіональному та інституціональному рівнях розглядають як процес 
органічно поєднаних, узгоджених і скоординованих сфер діяльності, права, 
обов’язків і відповідальності суб’єктів державного управління, 
самоуправління й громадськості в межах визначених повноважень [2].  

У ході дослідження державно-громадського управління, його 
трансформаційних змін дійшли висновку, що це процес безперервний, а 
його розвиток – динамічний, він змінює одні стани на інші, які мають спільні 
та відмінні якісні ознаки. Тому в цій статті ставимо мету: розкрити динаміку 
розвитку загальної середньої освіти в умовах державно-громадського 
управління відділу освіти малого міста та проаналізувати державні акти, які 
сприяють реалізації такого завдання. 

Як свідчить аналіз документів, держава здійснює нормативно-
правовий супровід, спрямований на розвиток освіти, створення єдиного 
освітнього простору, забезпечення умов для надання якісних послуг, 
розвиток особистості, рівного доступу до якісної освіти, залучення 
громадськості до управління нею в умовах державно-громадського 
управління. Аби розкрити певні аспекти динаміки розвитку загальної 
середньої освіти, то насамперед з’ясуємо сутність поняття «динаміка», яке 
має декілька значень: 1. Розділ механіки, у якому рух тіл розглядається у 
зв’язку з прикладеними до них силами. 2. Сила руху, розвиток, зміна чого-
небудь. 3.Сила звучання. Розділ із теорії музики, у якому вивчаються 
відтінки сили звуку як засіб музичної виразності (за Великим тлумачним 
словником української мови). Вікіпедія подає таке трактування: 
дина́міка (грец. δύναμις – сила) – розділ механіки, у якому вивчаються 
причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, 
як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія [3]. 

Отже, динаміка – це сила, яка дає імпульс чому-небудь та здатна 
приводити в рух механізми; її можна використовувати для забезпечення 
розвитку явищ, об’єктів, процесів тощо, а поняття «розвиток» означає дію, 
процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від 
одного якісного стану до іншого, вищого. Ступінь освіченості, культурності, 
розумової, духовної зрілості [3]. Поєднання понять «динаміка» і «розвиток» 
сприяло дослідженню динаміки розвитку ЗСО в умовах ДГУ в малих містах.  

Використовуючи порівняльний підхід, розглянемо пріоритети освіти, 
починаючи з часу виходу Доктрини її розвитку (2002 рік) [4]. Перший 
пріоритет – це, насамперед, людина, яка в навчанні й вихованні до 2002 року 
була засобом, а після – стала ціллю. Другий пріоритет визначає головне 
завдання людини: до 2002 року розвиток її зводився до розуміння сутності 
світу, науки, виробництва з метою зміни для задоволення потреб, а після – 
до розуміння нею свого місця у світі (як частини природи), відповідальності 
за збереження його цілісності. Третій пріоритет – головне завдання ЗСО: до 
2002 року людина покликана була одержати знання про світ й існуючі 
засоби діяльності в науці та виробництві, забезпечити професійну 
підготовку для роботи у сфері науки чи виробництва, а після – розвиток 
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людини полягає в опануванні методологією творчої діяльності, 
проектуванні й передбаченні можливих результатів майбутньої професійної 
діяльності. Четвертий пріоритет – наукова основа діяльності: до 2002 року 
суть навчання людини зводилася до природничо-наукового методу, тобто 
моделювання, експерименту, а після – розвиток людини проходить шляхом 
забезпечення психології творчої інноваційної діяльності, тобто уявного 
експерименту, технології творчості. П’ятий пріоритет – завдання освіти 
щодо розвитку людини: до 2002 року зміст навчання полягав у зведенні 
тільки до одного правильного розв’язку, а після – людина вчиться знаходити 
багато рішень, розв’язків. Шостий пріоритет – критерії оцінки рішення: до 
2002 року оцінювання результатів навчання людини було 
«правильно/неправильно», а після – застосовується багато критеріїв рівня 
навченості та безпеки життєдіяльності людини. Сьомий пріоритет – роль 
етики, моралі й моральності: до 2002 року в людини не було потреби в цих 
категоріях, а після – для забезпечення її розвитку вони необхідні при 
прийнятті рішень. Восьмий пріоритет – створення можливостей духовного 
формування особистості: до 2002 року ця цінність лише частково 
поширювалася на розвиток особистості через гуманітарну освіту, а після – 
вона з’явилася в процесі всієї діяльності людини. Такий підхід для 
визначення динаміки розвитку освітнього процесу обраний нами й 
розглянутий у контексті кількох сучасних парадигм освіти: глобалізаційно-
інформаційній (модерністській), гуманній, аксіологічній. Отже, динаміка 
розвитку ЗСО свідчить, що в останні роки змінилися акценти освітньої 
парадигми: «на зміну парадигмі освіти як просвіти, як індустрії освітніх 
послуг прийшла людиноцентрована парадигма освіти, як освітньо-
педагогічного виробництва». 

Нормативно-правовий супровід подано в Указах Президента «Про 
заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (у 
якому передбачено створення умов для підвищення комп’ютерної 
грамотності населення) [5]; «Про Національну стратегію розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року» (конкретизовано основні шляхи реалізації 
концептуальних ідей та поглядів розвитку освіти) [6]. До вищезазначених 
завдань варто додати стратегічні напрями державної політики у сфері 
освіти, суть яких полягає в: реформуванні системи освіти за принципом 
пріоритетності людини; модернізації структури, змісту та організації освіти 
на засадах компетентнісного підходу; створенні та забезпеченні можливостей 
для реалізації різних освітніх моделей; заснуванні навчальних закладів 
різних типів і форм власності; побудові ефективної системи національного 
виховання, розвитку й соціалізації дітей та молоді; забезпеченні розвитку 
інноваційної діяльності в освіті, підвищенні її якості на основі інновацій; 
організації проведення національного моніторингу системи освіти.  

На сучасному етапі уряд стимулює створення громад, які 
об’єднуються навколо міст, вбачаємо в цьому їхню більшу спроможність. З 
одного боку, це добре, тому що ширші межі сприяють можливості залучати 
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людей з високим інтелектуальним потенціалом, розширюються бюджетні 
можливості, а з іншого боку, – нове об’єднання потребує навчання з 
багатьох життєво важливих питань: управління, формування людських 
цінностей, «уміння жити разом», «чути один одного», тобто сформувати 
взаємодію на довірчих засадах, адже до розбудови об’єднаної 
територіальної громади долучаються різні соціальні групи: громадські 
організації, органи самоорганізації, фонди, асоціації та ін.  

За П. Штомпкою (польського вченого, соціолога), культура довіри 
поширюється в суспільстві, налаштованому на співробітництво, гармонію й 
цілісність, культура недовіри породжує суспільство конфліктів, 
роз’єднаність, суперечки. За таких умов важлива роль відводиться школі 
(так званому міні-суспільству), як складній освітній системі, яка має 
базуватися на демократичних та вибудовуватися на довірчих засадах, стати 
центром культури довіри в територіальній громаді. 

У громадах та різних її сферах ключова роль відводиться школі як 
культурно-освітньому центру, основна мета якого – не лише надавати 
освітні послуги учням, а й брати участь у розвитку спільноти, залучивши 
батьків і жителів до вирішення соціальних та інших проблем – шкільних, 
громади в цілому на довірчих засадах. Така школа набуває статусу «Школа 
культури довіри», це дає можливість створити навколо неї дієве 
громадянське суспільство, вона стає своєрідною моделлю, яка може 
саморозвиватися, а також залучати місцеві громади до активної участі в 
справах освіти, розширення партнерства, підвищення відповідальності школи 
та громади за виховання дітей, педагогізацію батьків та членів громади тощо.  

Школу культури довіри ми можемо назвати відкритою до змін, бо в 
усіх аспектах життєдіяльності вона керується демократичними 
принципами: працівники школи дослухаються до дітей, батьків, партнерів, 
громади та готові коригувати власну практику роботи, тобто формується 
шкільна культура, зміцнюються партнерські зв’язки з різними установами 
та представниками громади. Ці взаємини дають змогу різним службам, які 
опікуються питаннями дітей, родин і громадськості, гармонійно взаємодіяти, 
координувати послуги й підтримувати одне одного. Партнерські взаємини 
передбачають взаєморозуміння сфер відповідальності, залучення й спільне 
використання ресурсів та активний, відкритий обмін інформацією. 

Перехід до модернізованого стану школи, всієї освітньої системи 
пов’язаний із процесом динаміки її розвитку. Модернізація як процес 
характеризується специфічними для нього цілями, суб’єктами здійснення, 
діяльністю та їх взаємодією, засобами й «продуктом» – результатами. Нами 
проведено експериментальну роботу, до якої залучили відділи освіти, 
навчальні заклади малих міст та міські ОТГ Черкаської області. Результати 
засвідчили динаміку розвитку механізмів, що сприяли успішній реалізації 
завдань моделей державно-громадського управління розвитком ЗСО, а 
також дослідження показало, що найбільш сприятливі умови для ефективної 
взаємодії державних та громадських освітніх інститутів можуть бути 
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створені на довірчих засадах. Механізмом взаємодії є участь різних міських 
громадських організацій в освітній діяльності. За умови цілеспрямованості 
міське співтовариство стає основою моральної, духовної, соціальної сфер 
життєдіяльності громади, акумулюючи в собі спільні дії усіх суб’єктів, 
інтегруючи духовні цінності в соціокультурне життя людини й громади. 

Процес державно-громадського управління відділу освіти в період 
експерименту характеризуємо як модернізаційний, тому що в його основу 
покладено людиноцентричну парадигму. До проведення експерименту були 
відсутні структури громадської складової на міському рівні, а 
функціонували лише на рівні ЗНЗ. Виникнення й діяльність їх (міські ради 
голів батьківських комітетів, голів шкільних рад, батьківський клуб 
«Добродій» та ін.) створили умови для обговорення спільних питань 
освітнього процесу ЗСО, якості шкільної освіти та управління нею, 
забезпечили активність внесення пропозицій щодо успішної соціалізації 
вихованців, удосконалення структури шкільної мережі, стимулювання 
діяльності кожного суб’єкта тощо. Це дало можливість зробити освіту більш 
відкритою, дружною до дітей, пізнавальною для всіх суб’єктів 
управлінського, освітнього процесів і міцнішою в партнерстві та морально-
етичному змісті; збільшити кількість соціально-культурних та освітніх 
спільних міських проектів, організаторами яких стали динамічні робочі 
групи представників органів місцевого самоврядування, органів управління 
освітою, громадських організацій, учнівських та педагогічних органів 
самоврядування тощо. Співпраця органів влади, місцевого самоврядування 
позитивно оцінюється всіма суб’єктами соціально-педагогічного партнерства, 
зокрема представниками батьківської громадськості. Так, голова міської 
ради голів батьківських комітетів м. Сміли М. Марунич на Форумі-
презентації інноваційних практик державно-громадського управління 
зазначив: «…те, що школа бере участь в експерименті з питання 
«Формування довіри в сучасній школі», батьки помітили одразу. Процес 
управління школою став доступним для батьків: це виявляється і в звітах 
адміністрації школи перед батьківським комітетом, і під час батьківських 
конференцій, організації навчання батьків (психолого-педагогічні тренінги 
«Родина», «Довіра в сім’ї» та ін.). На сучасному етапі батьківська 
громадськість може впливати на різні аспекти життя школи: від організації 
харчування та медичного обслуговування учнів до змісту варіативної 
складової навчально-виховного процесу». Начальник управління освіти, 
молоді та спорту цього міста Н. Незнанова зробила такий висновок: «Якщо 
робота з батьками та її аналіз проводяться реально, в системі, то згодом 
батьки із «глядачів» і «спостерігачів» стають активними учасниками 
навчального процесу, відповідальними замовниками змісту освіти та 
співвиконавцями цього замовлення». «Розуміючи, що батьки – найбільш 
авторитетні суб’єкти, які здатні не тільки давати реальну оцінку роботи 
школи, але й коригувати громадську думку, ми, розповідає директор школи 
№ 11 В. Підмогильна, надали батькам право не тільки спільно приймати 
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рішення, а й навчати дітей. Упродовж двох років на базі закладу працює 
Бізнес Школа від ПриватБанку. Проводять заняття батьки. Діти вивчають 
основи економічних знань, потім разом із батьками та класним керівником 
проводять презентаційні заходи щодо безготівкової оплати у закладах 
харчування. На уроках правознавства надають консультації батьки-юристи,  
адвокати; «Захисту Вітчизни» – представники військових професій, лікарі 
та медичні сестри; трудового навчання (дівчата) – швеї, кондитери та ін. 
Батьки та представники родин також проводять гурткову роботу на 
громадських засадах <…> Така співпраця є вагомою, бо працює на майбутнє й 
визначається ступенем довіри до школи з боку батьків, усієї міської громади».  

Аналіз результатів управлінської діяльності експериментальних шкіл 
показав, що впродовж останніх років спостерігається позитивна динаміка 
кількості учнів. Вектор власного розвитку (кожної дитини й школи в 
цілому) та громади  полегшує доступ її до кращих ресурсів: людських, 
фінансових, матеріальних.  

Отже, на сучасному етапі приділяється значна увага розвитку ЗСО, 
шкільна освітня політика спрямована на виконання основних положень 
концепції «Нова українська школа» і цьому сприяє нормативно-правовий 
супровід. Важливо усвідомити, що «управління функціонуванням» 
орієнтоване на сучасні потреби, воно забезпечує реалізацію вже створеного 
потенціалу, а «управління розвитком» – на перспективу і воно спрямоване 
на приріст, збагачення цього потенціалу.  
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Іхаб Макхулі 

 

ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ДО РОБОТИ В ШКОЛАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

 
У статті подано критерії готовності майбутніх учителів до роботи 

в школах національних меншин: мотиваційний, когнітивний, операційний, 
рефлексивний і творчий. З’ясовано, що більшість студентів мають 
середній, а також низький рівень показників. Не всі студенти позитивно 
ставляться до роботи в школах національних меншин та не вважають 
таку діяльність важливою для свого майбутнього. Вони мають 
опосередковані знання про специфіку роботи в зазначених школах, 
недостатньо володіють практичними навиками та вміннями щодо роботи 
з багатокультурними дитячими колективами тощо.  

Ключові слова: майбутній учитель, формування готовності, школи 
національних меншин, критерії готовності, багатонаціональний освітній 
простір. 

 
В статье представлены критерии готовности будущих учителей к 

работе в школах национальных меньшинств: мотивационный, 
когнитивный, операционный, рефлексивный и творческий. Выявлено, что 
большинство студентов имеют средний, а также низкий уровень 
показателей. Не все студенты положительно относятся к работе в 
школах национальных меньшинств и не считают такую деятельность 
важной для своего будущего. Они имеют посредственные знания о 
специфике работы в указанных школах, недостаточно владеют 
практическими навыками и умениями по работе с многокультурными 
детскими коллективами и др. 

Ключевые слова: будущий учитель, формирование готовности, 
школы национальных меньшинств, критерии готовности, многонациональное 
образовательное пространство. 

 
The article deals with the problem of preparing future teachers for work in 

the multinational educational space, in particular in schools of national 
minorities. The following readiness criteria have been developed, they are 
motivational, cognitive, operational, reflexive, and creative. Within the limits of 
the confirmatory experiment it has been found out that the majority of students 
have an average and a low level of indicators. It has been established that not all 
students are positive about work in schools of national minorities and do not 
consider such activity important for their future. They have a certain cognitive 
interest on the basis of personal needs, but they neutralize the polyethnic 
educational space. Future teachers have a mediocre knowledge of the work 
specifics in schools of national minorities. Students poorly understand general 
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principles of work in schools of national minorities (basic concepts, tendencies, 
mechanisms of implementation, etc.), modern pedagogical technologies, 
professional innovations, peculiarities of the professional activity of teachers 
within the multinational educational environment and do not seek to obtain 
additional information on polyethnic educational space. 

Key words: future teacher, formation of readiness, schools of national 
minorities, criteria of readiness, multinational educational space. 

 
Відповідно до результатів Всеукраїнського перепису населення в 

2001 р. [3], 77,8 % населення України становлять етнічні українці, 17,2 % – 
етнічні росіяни; частка інших національних меншин – 5,0 %. Причому в 
кожному регіоні України проживають різні національні меншини, 
наприклад, у Чернівецькій області 10,7 % – румуни, 9,0 % – молдавани, 
6,7 % – росіяни; в Одеській – 27,4 % – росіяни, 6,3 % – болгари, 5,0 % – 
молдавани; у Закарпатській – 12,5 % – угорці, 4,0 % – росіяни, 2,4 % – 
румуни; в Дніпропетровській – 24,2 % – росіяни, 1,3 % – білоруси, 1,3 % – 
євреї тощо. Зрозуміло, що окремі національні меншини характеризуються 
не лише географією розселення, провідне місце посідає мовна орієнтація, 
освіта, культура, традиції, звичаї, віросповідання. 

Як зазначає Л. Гриневич, на сьогодні в Україні навчання в школах 
ведеться 8 мовами національних меншин, крім того, вивчається 19 мов 
національних меншин [2]. Отже, формування готовності майбутніх учителів 
до роботи в багатонаціональному освітньому середовищі, зокрема в школах 
національних меншин, набуває в наш час особливої значущості.  

На сьогодні досліджено різні споріднені напрямки зазначеної 
проблеми: становлення та розвиток освіти національних меншин в Україні, 
у тому числі історико-педагогічні дослідження за регіональною ознакою 
(В. Курило, Л. Терських (Східна Україна), Л. Левицька, Л. Сливка (Західна 
Україна); дослідження освіти різних національностей, особливостей освіти 
національних меншин у багатонаціональному суспільстві (Н. Рудницька, 
Н. Кротік, О. Геркерова (євреї), М. Хайруддінов (кримські татари), Н. Сейко, 
В. Фесенко (поляки), О. Підгатець (турки-месхетинці), О. Костюк (німці, 
чехи); історичні аспекти підготовки вчителів до роботи в школах 
національних меншин (Л. Войналович, Н. Петрощук) та використання 
етнопедагогіки, національного виховання в освітньому процесі (В. Кузь, 
Н. Побірченко, М. Стельмахович, О. Ярошинська, І. Хлистун, Н. Жмуд, 
Е. Ананьян, А. Лукановська); підготовка майбутніх педагогів до роботи в 
ДНЗ, ЗНЗ національних меншин у наш час (О. Гуренко, Є. Бубнов, 
Т. Коваль, О. Хоружа, К. Юр’єва).  

Метою нашої статті є діагностика готовності майбутніх учителів до 
роботи в школах національних меншин.  

У межах констатувального експерименту, який проходив протягом 
2015–2016 рр., нами було визначено основний понятійний апарат 
дослідження, теоретично вивчено його проблему (аналіз та узагальнення 
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наукової літератури, дисертаційних робіт, нормативно-правової 
документації, освітніх програм, робочих програм, роботи викладачів і 
студентів тощо), розроблено науково-методичні засади експерименту та 
його методологічний інструментарій. Результатом стало вивчення 
реального стану готовності майбутніх учителів до роботи в школах 
національних меншин у ВНЗ України. 

Експеримент проведено на базі ВНЗ: ВНЗ «Університет імені 
Альфреда Нобеля» (м. Дніпро), ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ), КЗ «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків). Відповідно до 
завдань дослідження виділено вибіркову сукупність у кількості 520 осіб, 
розподілену на кілька складників. Передусім це контрольна група (КГ) – 254 
студенти та експериментальна група (ЕГ) – 266 осіб.  

Наступним кроком роботи стало обґрунтування та розробка 
критеріальної бази дослідження. Зауважимо, що поняття «критерій» 
походить від гр. kritcrion  – «здатність розрізнення, засіб судження, мірило» 
[6]. Під критерієм розуміють якості, властивості, ознаки досліджуваного 
об’єкта, що дають можливість дійти висновків про його стан, рівень 
розвитку та функціонування.  

Із поняттям «критерій» тісно пов’язують інше поняття – «показник», 
тобто кількісна й якісна характеристика сформованості кожної властивості, 
ознаки досліджуваного об’єкта. Отже, під показником ми розуміємо рівень 
сформованості критеріїв. Для їхнього визначення дотримуються вимог: 
критерій розкривають через низку показників, завдяки яким роблять 
висновки щодо рівня вираженості критерію; критерій повинен відбивати в 
часі та просторі динаміку якості, що вимірюється.  

Спираючись на результати наукових досліджень (Є. Бубнов, 
К. Юр’єва, Т. Коваль, Л. Кадирова, О. Ткаченко, О. Гуренко та ін.) ми 
розробили критерії готовності майбутніх учителів до роботи в школах 
національних меншин: мотиваційний, когнітивний, операційний, 
рефлексивний і творчий. 

Мотиваційний критерій є своєрідним вимірювальником реалізації всіх 
інших компонентів педагогічної системи. Ми його розглядаємо як 
сукупність мотивів особистості студента та найважливішу характеристику 
її здатності до роботи в багатонаціональному освітньому просторі. Основне 
значення для такої діяльності мають інтерес до пізнання на підставі 
особистісних потреб, розуміння значущості знань поліетнічної освіти для 
сучасного вчителя, самостійність у виборі педагогічних завдань, 
наполегливість у подоланні труднощів у процесі роботи з ними, активність 
у самоствердженні, саморозвитку, наявність особистісного смислу в 
поліетнічній освітній діяльності, задоволеності власною педагогічною 
роботою, прагнення досягти в ній вагомі результати, ставлення до роботи в 
багатонаціональному освітньому просторі як цінності та ін. Зробимо також 
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наголос, що потреби спонукають майбутніх учителів до активної діяльності. 
Отже, мотив є причиною, що визначає вибір спрямованості діяльності. 

Наступний критерій – когнітивний. Ми розуміємо його як 
компетентність, що відображає філософсько-методологічні, соціально-
педагогічні, психологічні й організаційно-методичні знання засад 
поліетнічної освіти та здатність до роботи в школах національних меншин, 
тобто передбачає наявність теоретичних знань, умінь з фахових дисциплін, 
організації педагогічної діяльності студентів, уявлення про логіку й етапи 
педагогічної діяльності в багатонаціональному освітньому середовищі. 

Ми повністю погоджуючись із О. Ткаченко [5] та О. Гуренко [1], 
зазначаємо, що ступінь сформованості когнітивного складника готовності 
виражається через знання основних нормативних документів, що 
регламентують здійснення полікультурної освіти та захист прав 
національних меншин; знання основної термінології, психолого-
педагогічної та методичної літератури з проблем освіти національних 
меншин; знання і прийняття загальнолюдських норм моралі та правил 
міжособистісних взаємин, правил культури поведінки та культури 
спілкування в поліетнічному соціумі тощо. 

Когнітивної компетентності ми досягаємо в процесі цілеспрямованого 
впливу на майбутніх учителів через активізацію мотивів відповідної  
діяльності, опанування системою знань про поліетнічну освіту, формування 
необхідних умінь і навичок за допомогою різних видів навчальної 
діяльності в процесі університетської підготовки. Завдяки когнітивному 
компоненту відповідна інформація засвоюється та поглиблюється. 

У сучасній педагогічній літературі затвердилася думка, що саме 
когнітивний компонент готовності до педагогічної діяльності пов’язаний з 
пізнанням і може розглядатися як процес і результат. Тому його можна 
представити, з одного боку, як певний рівень загальнопедагогічних і 
спеціальних знань, відповідний ступінь їх системності та педагогічної 
спрямованості, а з іншого – як накопичення знань, перехід їх на вищий 
рівень системності, що дає можливість побачити цілісну картину світу, 
прояв загальних закономірностей у педагогічному процесі. 

Отже, ми впевнені, що когнітивний критерій сприяє виявленню рівня 
знань загальних засад роботи в школах національних меншин (базові 
поняття, тенденції, механізми реалізації тощо), сучасних педагогічних 
технологій, фахових інновацій, особливостей професійної діяльності 
викладача тощо. 

Інший критерій – операційний. На нашу думку, він спрямований на 

оцінку досвіду виконання конкретних навчальних дій і володіння 

необхідними практичними навиками щодо роботи в поліетнічному 

освітньому середовищі. Як зазначають сучасні дослідники, рівень 

сформованості зазначеного критерію полягає в умінні працювати з 

багатокультурним дитячим колективом; уміння здійснювати міжкультурну 

освіту, сполучаючи виховання рис громадянина української держави з 
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формуванням етнічної самосвідомості представників різних народів; уміння 

педагогічно доцільно використовувати в навчально-виховному процесі 

етноваріативні народнопедагогічні засоби з метою міжкультурної освіти; 

уміння запобігати виникненню в дитячому середовищі непорозумінь на 

етнічному ґрунті тощо. Операційний компонент готовності відображає 

спеціальні вміння викладача щодо роботи в школах національних меншин і 

розвитку інноваційної особистості студента. 

Наступний критерій – рефлексивний. Ми його розуміємо як здатність 

до самоаналізу і самооцінки, до використання результатів самоаналізу, 

потребу та прагнення до самовдосконалення. На нашу думку, рефлексивний 

критерій є одним із найважливіших, адже він дає можливість 

проаналізувати власну педагогічну діяльність, від такого аналізу залежить 

якість подальшої роботи вчителя, тобто педагог має можливість скорегувати 

власне бачення подальшої роботи в багатонаціональному освітньому 

просторі. 

Отже критерій показує, як саме майбутній вчитель може здійснювати 

самодіагностику та контроль за якістю реалізації власного педагогічного 

досвіду та потенціалу, реалізовувати стратегію розвитку та її корекцію 

відповідно до наявних умов. У контексті завдань нашого дослідження 

рефлексивний критерій спрямований на перевірку правильності результатів 

діяльності з формування готовності до роботи в школах національних 

меншин, на співвіднесення результатів діяльності з її метою. 

Критерієм творчого компоненту С. Сисоєва [4] називає творчий 

характер практичної діяльності та ступінь сформованості конструктивно-

творчих умінь, зокрема логічних, евристичних і комбінаторних. Творчий 

компонент характеризуємо через розуміння творчого характеру праці 

вчителя; бажання вирішувати нестандартні завдання; сприяння інноваціям; 

оригінальність розв’язання педагогічних завдань; наявність творчого 

потенціалу; прагнення творчо застосовувати в освітній діяльності 

прогресивні надбання народної педагогіки різних етносів. 

Ця позиція підтверджується ще й тим, що творчий компонент 

готовності відображає рівень сформованості творчого професійного 

мислення та вмінь, індивідуальні особистісні якості майбутнього вчителя, 

що визначають успішність професійної діяльності. Творчий компонент 

готовності характеризує ставлення студентів до роботи в школах 

національних меншин, використання відповідних компетентностей для 

реалізації якісного навчального процесу. 

Відтак, подані критерії охоплюють всі основні аспекти роботи 

майбутнього педагога в школах національних меншин.  

Ураховуючи позитивний досвід застосування в дисертаційних 

роботах трирівневої шкали для виокремлення рівня показників критеріїв, 

виділяємо наступні рівні: низький, середній, високий. Розпочнемо аналіз 

результатів констатувального експерименту (див. Табл. 1). 
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Таблиця 1 
Оцінка формування готовності майбутніх учителів  

до роботи в школах національних меншин  

на констатувальному етапі експерименту 
 

 

№ 

 

Критерій 

 

 

 

Групи 

 

 

Рівні розвитку, % 
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к
и
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1. 1 Мотиваційний  КГ 
44,0 46,6 9,4 

ЕГ 40,2 51,6 8,2 

2. 2 Когнітивний КГ 38,8 51,0 10,2 

ЕГ 37,7 51,1 11,2 

3. 3 Операційний КГ 37,4 54,4 8,2 

ЕГ 35,5 57,2 7,1 

4.  Рефлексивний  КГ 37,6 54,1 8,3 

ЕГ 35,8 57,2 7,0 

5.  Творчий  КГ 40,1 50,6 9,3 

ЕГ 37,9 53,3 8,8 

Загальний рівень КГ 39,6 51,3 9,1 

ЕГ 37,4 54,1 8,5 

 

У таблиці наведено позначення: КГ – контрольна група, ЕГ – 

експериментальна група. Перейдемо до аналізу результатів 

констатувального експерименту. Розглядаючи мотиваційний критерій, 

зазначимо, що більшість студентів мають середній рівень показників (КГ – 

46,6 %, ЕГ – 51,6 %), а також низький рівень (КГ – 44,0 %, ЕГ – 40,2 %). Як 

бачимо, не всі студенти позитивно ставляться до роботи в школах 

національних меншин, й не вважають таку діяльність  важливою для свого 

майбутнього. Вони мають певний пізнавальний інтерес на підставі 

особистісних потреб, але нейтрально ставляться до вагомості поліетнічного 

освітнього простора, знань його специфіки. Майбутні вчителі розуміють 

поліетнічне освітнє середовище як позитивне явище, але не намагаються 

покращити власний полікультурний рівень, а також рівень батьків учнів. 

Вони позитивно ставляться до різних національних меншин, але не 

виявляють бажання працювати в поліетнічному середовищі. Крім того, 

студенти не завжди самостійні у виборі навчальних завдань, наполегливі у 

подоланні труднощів при роботи з ними. Вони недостатньо активні у 

самоствердженні, саморозвитку, у них немає яскраво вираженого 

особистісного смислу в поліетнічній освіті. Студенти беруть участь у 

культурно-розважальних заходах і науковій діяльності, переважно 

задоволені власною навчальною роботою, прагнуть досягти в ній певних 
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результатів, успіхів, більшість студентів розуміє цінність освіти. У процесі 

бесід нами з’ясовано, що формування мотивації студентів здійснюється 

переважно під впливом роз’яснювальних бесід. 

У результаті проведених співбесід також з’ясовано, що у молоді з 

низьким рівнем сформованості морально-ціннісних орієнтацій 

простежуються переважно негативні відповіді на запитання про поняття 

народної педагогіки та освіти національних меншин. Вони не можуть чітко 

визначитись з тим, що ці поняття означають, в чому проявляються, мають 

труднощі при визначенні в ієрархії цінностей поліетнічної освіти.  

Аналізуючи когнітивний критерій, констатуємо ті самі тенденції, що 

й у попередньому критерії. Так, більшість студентів мають середній рівень 

показників (КГ – 51,0 %, ЕГ – 51,1 %), а також низький рівень (КГ – 38,8 %, 

ЕГ – 37,7 %). Отже, майбутні вчителі мають опосередковані знання про 

специфіку роботи в школах національних меншин, хоча в цілому знайомі з 

особливостями поліетнічного освітнього середовища. У них певний інтерес 

до здобуття педагогічних знань на заняттях і в межах педагогічної практики, 

але вони недостатньо зацікавлені роботою з батьками учнів шкіл 

національних меншин. Студенти не чітко розуміють загальні засади роботи 

в школах національних меншин (базові поняття, тенденції, механізми 

реалізації тощо), не всі мають міцні знання про сучасні педагогічні 

технології фахові інновації, особливості професійної діяльності викладачів 

у межах багатонаціонального освітнього середовища й прагнуть отримувати 

додаткову інформацію про поліетнічний освітній простір. 

У процесі бесід зі студентами зафіксовано труднощі: відсутність 

спеціальної літератури з питань багатонаціонального освітнього 

середовища; відрив освітнього процесу в університеті від практичної 

діяльності вчителя; відсутність достатньої підтримки з боку науково-

педагогічних працівників у контексті підготовки студентів до роботи в 

поліетнічному освітньому середовищі; розчарування в результаті проблем, 

що виникали в межах педагогічної практики. 

На думку викладачів, типова проблема в організації освітнього 

процесу полягає в тому, що доволі часто присутній формалізм в організації 

освітнього процесу; недостатньо часу до спеціальної підготовки студентів; 

недостатньо стимулів, інтересу, зацікавленості; слабка особистісна 

спрямованість процесу підготовки вчителя у вищій школі;  перевага серед 

навчальних завдань тих, що орієнтовані на звичайну школу. 

Інший критерій – операційний. Більшість студентів за цим критерієм 

мають середній рівень показників (КГ – 54,4 %, ЕГ – 57,2 %), а також 

низький рівень (КГ – 37,7 %, ЕГ – 45,5 %). Отже, студенти недостатньо 

володіють практичними навиками та вміннями щодо роботи в школах 

національних меншин, у т. ч. уміннями працювати з багатокультурним 

дитячим колективом, запобігати виникненню в освітньому середовищі 

непорозумінь на етнічному ґрунті. Вони не мають інтересу до взаємодії з 
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батьками учнів в поліетнічному середовищі; недостатньо охоче беруть 

участь у заходах змагального характеру (конкурси наукових робіт, 

олімпіади, виставки), виступають на наукових конференціях і семінарах. 

Майбутні вчителі можуть розв’язувати нескладні педагогічні завдання, що 

поставлені викладачем, недостатньо наполегливі в подоланні труднощів під 

час роботи; у студентів наявна потреба щодо вдосконалення організаторських, 

проектувальних та інших умінь роботи в багатонаціональному освітньому 

середовищі. 

Аналіз бесід показує, що студенти висловлюють бажання в процесі 

професійної підготовки підвищити рівень знань і отримати відповідні 

навички з наступних тем: етнокультурна політика держави; національна 

самосвідомість і егоцентризм; культура міжнаціонального спілкування. 

Вивчення результатів свідчить, що більшість респондентів не беруть 

участі в розважальних програмах і творчій діяльності (82,9 %), слабко 

проінформовані про специфіку роботи в школах національних меншин 

(85,9 %), не відчувають приналежності до певного етносу (78,3 %), студенти 

не виявляють зразків установлення взаємовідносин зі студентами та 

викладачами (62,7 %).  

За результатами спостереження встановлено, що у більшості 

студентів слабко виражені або взагалі відсутні такі показники саморегуляції 

поведінки, як: цілеспрямованість, зібраність, розвинений самоконтроль, 

упевненість в собі (КГ – 42,3 % і ЕГ – 39,9 %); стійкість психоемоційної 

сфери (КГ – 33,6 % і ЕГ – 38,2 %) і позитивний вплив на оточуючих, що 

виявляється у здатності виходити за межі існуючих норм поведінки заради 

власних інтересів і бажань (КГ – 37,8 % і ЕГ – 42,5 %).  

Перейдемо далі до розгляду рефлексивного критерію. Маємо наступні 

данні – переважає середній рівень розвитку (КГ – 38,8 % і ЕГ – 42,5 %). 

Отже, майбутні вчителі практично не планують власну діяльність; не 

можуть чітко передбачити можливі результати обраних методів роботи та 

технологій. Іноді можуть виявити припущені помилки й недоліки, але не в 

силі встановити їхню причину, аналізують лише окремі фрагменти й 

характеристики своєї діяльності, не бачать її в системі. Студенти не 

відчувають потреби в самовдосконаленні, у них завищена самооцінка щодо 

власної готовності до роботи в школах національних меншин.  

Останній критерій, який ми розглядаємо, творчий. Так само, як і в 

попередньому випадку, наявний середній рівень показників. (КГ – 50,6 % і 

ЕГ – 53,3 %). За результатами експерименту стверджуємо, що майбутні 

вчителі користуються напрацьованими алгоритмами розв’язання 

педагогічних ситуацій в умовах багатонаціонального освітнього 

середовища, які перетворюються в шаблони, лише епізодично проявляють 

ініціативу, професію вчителя вважають репродуктивною. Серед завдань 

репродуктивного та творчого характеру найчастіше обирають перші. Як 

правило, спроби створення власного творчого продукту в умовах 
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поліетнічного освітнього середовища не завершуються успіхом. 

Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури та результатів 

дисертаційних робіт, власний досвід роботи в закладах освіти національних 

меншин, а також вивчення думок науково-педагогічних працівників, 

дозволили нам розробити критерії готовності майбутніх учителів до роботи 

в школах національних меншин: мотиваційний, когнітивний, операційний, 

рефлексивний, творчий, а також описати їхні показники (високий, середній, 

низький). У межах констатувального експерименту ми з’ясували, що 

більшість студентів мають середній, а також низький рівень показників. 

Загалом отримані результати є для нас найважливішим орієнтиром, що 

дозволить обґрунтувати, розробити та впровадити в практику 

університетської освіти педагогічну систему формування готовності 

майбутніх учителів до роботи в школах національних меншин. 
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УДК: 378.147-322+378.14+378.126 

Чжан Їн 
 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  

І ХОРЕОГРАФІЇ З КНР У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
 

У статті висвітлюється методика формування етнокультурної 
компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих 
педагогічних навчальних закладах України. У даному контексті автор 
розглядає наступні педагогічні умови: актуалізація ціннісного ставлення 
майбутніх учителів музики і хореографії з КНР до оволодіння 
етнокультурною компетентністю; створення етнотолерантного 
середовища в навчально-виховному процесі ВНЗ; реалізація особистісно-
орієнтованого підходу в процесі формування етнокультурної компетентності 
майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних 
навчальних закладах України. Особлива увага приділена етапам, основним 
положенням, формам та методам, якими керувались при виборі 
педагогічних умов  

Ключові слова: педагогічні умови, етнокультурна компетентність, 
форми, методи, спецкурс, фахова підготовка.  

 

В статье освещается методика формирования этнокультурной 
компетентности будущих учителей музыки и хореографии с КНР в высших 
педагогических учебных заведениях Украины. В данном контексте автор 
рассматривает следующие педагогические условия: актуализация 
ценностного отношения будущих учителей музыки и хореографии с КНР к 
овладению этнокультурной компетентностью; создание етнотолерантной 
среды в учебно-воспитательном процессе ВУЗа; реализация личностно-
ориентированного подхода в процессе формирования этнокультурной 
компетентности будущих учителей музыки и хореографии с КНР в высших 
педагогических учебных заведениях Украины. Особое внимание уделено 
этапам, основным положением, формам и методам, которыми 
руководствовались при выборе педагогических условий.  

Ключевые слова: педагогические условия, этнокультурная 
компетентность, формы, методы, спецкурс, профессиональная подготовка. 

 

The article highlights the methodology for the formation of the ethno-
cultural competence of future teachers of music and choreography from the PRC 
in the higher pedagogical educational institutions of Ukraine. In this context, the 
author considers the following pedagogical conditions: the actualization of the 
value relationship of future teachers of music and choreography with the PRC to 
master ethno-cultural competence; creation of the environment for tolerance in 
the educational process of the university; realization of the person-oriented 
approach in the process of formation of the ethno-cultural competence of future 
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music teachers and choreography with the PRC in the higher pedagogical 
educational institutions of Ukraine. Particular attention is paid to the stages, the 
basic position, the forms and methods that guided the selection of pedagogical 
conditions. Among them: a special course «Ethnocultural foundations of the 
professional activity of future teachers of music and choreography from the 
PRC», a forum «Palette of languages and cultures», exercises, business games, 
multimedia presentation. 

Key words: pedagogical conditions, ethnocultural competence, forms, 
methods, special course, vocational training. 

 
У зв’язку з розвитком процесів глобалізації, питання міжкультурної 

взаємодії і взаєморозуміння народів набувають геополітичного характеру. 
Проблема загострюється в силу міграційних процесів, характерних для 
розвинених країн. В умовах міжкультурного обміну народів Азії, Європи, 
Америки виникають проблеми національної та конфесійної напруги, у 
зв’язку чим виникає потреба своєчасного і адекватного реагування на них. 
Негативні наслідки процесів глобалізації і міжнаціональних комунікацій 
можна коригувати введенням етнокультурного компонента у суспільну 
свідомість. Таким чином, формування цивілізованої етнокультурної 
свідомості повинно стати одним із завдань сучасної системи освіти. 

Саме тому, проблема формування етнокультурної компетентності 
майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних 
навчальних закладах України є актуальною для сучасної педагогіки, теорії і 
практики навчання та виховання. 

Дана проблема не нова. Соціально-педагогічні аспекти 
взаємовідношення людини з навколишнім середовищем розкриті в 
дослідженнях В. Бочарової, Б. Вульфова, В. Гурова, С. Дармодєхіна. 

Особливий інтерес для досліджуваної проблеми представляють 
етнопедагогічні аспекти в навчанні, вихованні та соціалізації підростаючих 
поколінь, відображені в роботах І. Арабова, К. Ахіярова, X. Батчаєва, 
Г. Волкова, Т. Пігілової, І. Шорова, 3. Цаллагової та ін. Значущими для нас 
були провідні положення організації полікультурної (поліетнічної) освіти, 
розроблені В. Борисенковою, Г. Дмитрієвим, JI. Колобовою, Н. Криловою, 
3. Мальковою, Г. Палаткіним, JI. Супруновою, Д. Бенксі, а також роботи 
Г. Гогіберідзе, В. Джашакуєва, JI. Кузнєцової, Д. Латипова, В. Манджієва, 
Т. Солодухіної, В. Шаповалова, що відображають етнокультурний контекст 
в освітньому процесі. 

Разом з тим, в дослідженнях вчених існує розрізненість теоретичних 
ідей, пов’язаних з природою і змістом поліетнічної освіти, в ході якої 
формується етнокультурна компетентність студентів, не виявлені умови 
формування етнокультурної компетентності, не визначена специфіка 
поліетнічного освітнього середовища.  

Мета статті – висвітлити педагогічні умови формування 
етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з 
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КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України.  
Науковий аналіз проблеми формування етнокультурної 

компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР передбачає 
визначення низки педагогічних умов, які впливатимуть на ефективність 
процесу формування зазначеного утворення. 

Як зазначає Е. Полат, відповідні умови забезпечують перехід 
властивостей речей з можливості в дійсність. Умови відображають 
відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує [3]. 
Педагогічні умови є істотним компонентом комплексу об’єктів, їх станів і 
взаємодій, що забезпечує існування певного явища. Умови є важливим 
чинником результативності, оскільки вони створюють саме те середовище, 
у якому досліджувані явища формуються. Ми погоджуємося з думкою 
В. Андрєєва, що педагогічні умови передбачають цілеспрямований відбір, 
конструювання та застосування елементів змісту, методів, а також 
організаційних форм навчання для досягнення цілей [1]. 

Під педагогічними умовами формування етнокультурної 
компетентності розуміємо сукупність зовнішніх об’єктивних обставин, що 
детермінують успішність цього процесу та від яких залежить рівень 
сформованості досліджуваного утворення у майбутнього вчителя музики і 
хореографії з КНР. Зазначимо, що педагогічні умови були визначені, 
виходячи з теоретичних основ розуміння сутності й структури феномену 
«етнокультурна компетентність майбутніх учителів музики і хореографії з 
КНР». Таким чином, ретроспективний аналіз наукової літератури з 
проблеми дозволив створити підґрунтя для визначення педагогічних умов 
формування досліджуваного феномену в майбутніх педагогів-іноземців: 
актуалізація ціннісного ставлення майбутніх учителів музики і хореографії 
з КНР до оволодіння етнокультурною компетентністю; створення 
етнотолерантного середовища в навчально-виховному процесі ВНЗ; 
реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі формування 
етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з 
КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України. 

Так, організовуючи першу педагогічну умову «Актуалізація 
ціннісного ставлення майбутніх учителів музики і хореографії з КНР до 
оволодіння етнокультурною компетентністю», ми виходили з того, що 
ціннісне ставлення є першоосновою, яке визначає професійну 
спрямованість людини, керує її діями. Реалізовуючи означену педагогічну 
умову, малось на меті сприяти усвідомленню студентами важливої ролі 
етнокультурної компетентності педагога в умовах полікультурного 
середовища, яка базується на принципах гуманізму та толерантності; 
формувати систему цінностей, які б сприяли формуванню досліджуваної 
компетентності, а також створити можливості, які актуалізують внутрішні 
мотиви майбутніх учителів музики і хореографії, формують особистісний 
сенс та потребу в міжкультурній комунікації, досліджуваному утворенні.  

Реалізовуючи означену педагогічну умову, передбачалось виявити 
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місце та роль етнокультурної компетентності в професійній діяльності 
майбутніх учителів музики і хореографії з КНР, зацікавити їх у необхідності 
формування досліджуваного феномена. Реалізація першої умови 
відбувалася на заняттях зі спецкурсу «Етнокультурні основи професійної 
діяльності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР». Важливо 
зазначити, що актуалізація ціннісного ставлення студентів до оволодіння 
етнокультурною компетентністю охоплювала всю навчально-виховну 
діяльність майбутніх педагогів: заняття з фахових дисциплін, педагогічну 
практику, позааудиторні заняття тощо. При цьому, зміст лекційних, форми 
та методи роботи на практичних, семінарських заняттях та під час 
самостійної роботи студентів були спрямовані на послідовний розвиток в 
останніх усіх структурних компонентів етнокультурної компетентності. 

Так, мета спецкурсу «Етнокультурні основи професійної діяльності 
майбутніх учителів музики і хореографії з КНР» полягала в усвідомленні 
студентами сутності та функцій етнокультурної компетентності як важливої 
професійної якості особистості і діяльності вчителя музики і хореографії; 
збагаченні учасників експерименту теоретичними знаннями, практичними 
вміннями та навичками, необхідними для формування досліджуваного 
феномену. Спецкурс вирішував такі завдання: ознайомлення майбутніх 
учителів музики і хореографії з КНР з поняттям «етнокультурна 
компетентність», її структурними компонентами; стимулювання ціннісного 
ставлення до досліджуваного утворення; розвиток необхідних особистісних 
та професійних якостей студентів, що забезпечують конструктивну 
міжнаціональну взаємодію та трудову поведінку в неоднорідному 
етнокультурному середовищі, стимулювання потреби в міжкультурній 
комунікації; збагачення учасників експерименту теоретичними знаннями, 
практичними вміннями та навичками, необхідними для формування 
етнокультурної компетентності. 

Лекційні заняття в експериментальних групах організовувалися з 
таких тем, як: «Етнокультурна компетентність: сутність поняття»; 
«Особливості міжкультурної комунікації»; «Профілактика міжетнічних 
конфліктів в шкільному колективі»; «Етнічна толерантність – провідна 
якість майбутнього вчителя музики і хореографії з КНР»; «Особливості 
українського народного музичного та танцювального мистецтв»; 
«Особливості китайського народного музичного та танцювального мистецтв». 

На семінарських заняттях студентам пропонувалися типові та 
нетипові завдання, як-от: оргдіалог, евристична бесіда, семінар-аукціон, 
круглий стіл, написання рефератів тощо. Ці форми були спрямовані на 
розвиток зацікавленості студентів, створення позитивної мотивації на 
оволодіння етнокультурною компетентністю. 

Під час реалізації спецкурсу особлива увага приділялась практичним 
заняттям та самостійній роботі студентів, що дозволяло майбутнім учителям 
музики і хореографії з КНР удосконалювати та використовувати на практиці 
засвоєні знання та уявлення, а також формувати нові вміння, необхідні для 
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оволодіння етнокультурною компетентністю. З цією метою студентам 
пропонувалось знайти у сучасних періодичних виданнях, довідковій 
літературі та використовуючи систему Інтернет інформацію про 
етнокультурну компетентність, та проаналізувати її; виконати вправи на 
розвиток здатності вести міжкультурний діалог; сформулювати основні 
показники, характерні для учителів, здатних до ефективного здійснення 
міжкультурної комунікації в неоднорідному етнокультурному середовищі; 
скласти власний перелік професійно та особистісно-важливих якостей 
педагога, необхідних для подолання міжетнічних конфліктів; виконати 
ділові ігри, направлені на розвиток навичок активного впливу на 
особистість, накопичення досвіду психологічної боротьби, психологічної 
усталеності в конфліктних ситуаціях та їх подолання; написати твір-есе з 
запропонованої тематики; створити мультимедійну презентацію «Лики 
толератності»; підготувати реферат з заданої тематики та ін. 

Таким чином, заняття спецкурсу сприяли усвідомленню студентами-
іноземцями сутності та функцій етнокультурної компетентності як важливої 
професійної якості особистості і діяльності педагога; збагачували учасників 
експерименту теоретичними знаннями, практичними вміннями та 
навичками, необхідними для формування досліджуваної компетентності. 

Другою педагогічною умовою формування концертно-виконавської 
компетентності студентів-інструменталістів було обрано створення 
етнотолерантного середовища в навчально-виховному процесі ВНЗ. 
Створення означеної умови ґрунтувалося на принципі позитивного 
відношення до культурного різноманіття, згідно з яким, на першому місці є 
робота не стільки над розширенням знань студентів про інші етнокультури, 
скільки над ставленням майбутніх педагогів до інших культур взагалі. З 
цією метою, в межах етнотолерантного середовища, здійснювались зустрічі 
студентів з іншими культурами, які передбачали відкритість та освоєння 
зовнішнього соціуму з запропонованими ним варіантами спілкування і 
діяльності, його ціннісними орієнтирами, які задають відносини, що 
виникають в процесі міжкультурного діалогу. Задля цього, в межах 
етнотолерантного середовища був розроблений комплекс заходів, 
орієнтованих на формування етнокультурної компетентності в учасників 
експерименту, набуття ними етнокультурного досвіду, навичок позитивної 
міжетнічної взаємодії. Запропоновані заходи передбачали оволодіння 
майбутніми учителями музики і хореографії з КНР найбільш стійкими 
проявами культури свого та інших народів. Серед них: форум «Палітра мов 
та культур», кураторська година «Розкажи нам про інших» з розповідями 
про поїздки по Україні та країнами зарубіжжя; фотовиставка «Мій світ»; 
круглий стіл «Ми цікаві один одному тому, що ми різні»; сторінка в 
університетській газеті з публікаціями учасників експерименту, що 
присвячені проблемам інтолерантної поведінки; виставки книг «Діалог 
культур», «Книга – міст між цивілізаціями». 

Етнотолерантне середовище охоплювало всю навчальну діяльність 
студентів та базувалося на комплексній основі, включаючи всіх суб’єктів 
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освітнього процесу та всі компоненти середовища освітнього, а саме: 
навчальні заняття, педагогічну практику, заняття зі спецкурсу 
«Етнокультурні основи професійної діяльності майбутніх учителів музики і 
хореографії з КНР», самостійну та дослідницьку роботу студентів, яка 
передбачала формування у них етнокультурної компетентності та 
формування ціннісного ставлення до міжкультурної взаємодії, що базується 
на принципах гуманізму та толерантності. 

Відтак, під організацією етнотолерантного середовища у процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів музики і хореографії з КНР ми 
розуміли створення єдиного інформаційного простору для поширення ідей 
етнокультурної толерантності, громадянської солідарності, поваги до інших 
народів, культур, релігій. В основу організації етнотолерантного 
середовища у нашому дослідженні покладені сучасні ключові позиції 
системи освіти: демократизація, гуманізація, гуманітаризація, пошук 
нетрадиційних форм і методів навчально-виховної діяльності. При цьому, 
для нас було важливим домогтися, щоб міжнаціональне спілкування у 
студентів на всіх рівнях було змістовним, та передусім переслідувало 
гуманістичні цілі, ідеї та переконання. 

Таким чином, розуміючи етнічну толерантність як один з проявів 
відношень людини до людей інших культурних спільнот, створення 
етнотолерантного середовища у навчально-виховному процесі ВНЗ сприяло 
забезпеченню його суб’єктів і об’єктів ситуаціями співіснування, 
озброювало учасників експерименту гідними та адекватними способами дії 
в межах цих ситуацій. Основа етнічної толерантності, і можливий простір її 
динаміки знаходяться і діють, перш за все, в досвіді особистості. Саме тому, 
етнокультурне середовище у навчально-виховному процесі ВНЗ було 
направлене на набуття студентами позитивного досвіду етнічної 
толерантності, на створення умов, що вимагали взаємодії з представниками 
інших культур, а отже, сприяло формуванню етнокультурної 
компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР. 

Третьою педагогічною умовою формування досліджуваного феномену 
у студентів виступила реалізація особистісно-орієнтованого підходу в 
процесі формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики 
і хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України. 

Аналіз наукової літератури з проблеми дав змогу дійти висновку, що 
формування етнокультурної компетентності можливе на принципах 
особистісно-орієнтованого підходу, який вимагає «відходу» від безособової 
та абстрактно-формальної педагогіки до педагогіки співробітництва і 
гуманізму, та пов’язаний з настановою сприймати кожну особистість як 
самостійну цінність не залежно від національності, культурної приналежності 
тощо. Адже лише за таких умов можливо сформувати активну моральну 
позицію студентів та їх психологічну готовність до терпимості в ім’я 
взаєморозуміння між етносами, різними соціальними та культурними 
групами, розвинути навички налагодження позитивної взаємодії між 
людьми різної культури, національної та релігійної приналежності тощо. 
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Мета третьої педагогічної умови полягала у: визначенні 
індивідуального життєвого досвіду міжетнічної взаємодії кожного учасника 
експериментальної групи, рівня його інтелекту, пізнавальних здібностей, 
інтересів, особистісних характеристик, які узгоджувались зі змістом 
формувального експерименту та розвивались у процесі його реалізації; 
формуванні позитивної мотивації майбутніх учителів музики і хореографії 
з КНР до пізнавальної діяльності, потреби в самопізнанні, самореалізації та 
самовдосконаленні в аспекті етнокультурної компетентності, і ширше – 
педагогічної діяльності; формуванні в студентів культури життєдіяльності, 
яка виражається у позитивній етнічній ідентичності, потребі в 
міжкультурній комунікації, усвідомленні принципів толерантності як 
пріоритетних у процесі професійної взаємодії; озброєнні студентів 
механізмами адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання, 
необхідними для становлення самобутнього сучасного вчителя, здатного 
вести конструктивний діалог з представниками інших етнічних спільнот, 
природою, культурою та цивілізацією в цілому. 

Ключовими параметрами особистісно-орієнтованого підходу, за 
допомогою яких здійснювався педагогічний вплив під час формувального 
експерименту, були виховне середовище та виховна взаємодія. Ціль виховної 
взаємодії полягала в допомозі кожній особистості в її прагненні пізнати 
себе, розвивати здібності, професійні та особистісні якості, необхідні для 
формування етнокультурної компетентності. Основною характеристикою 
виховного середовища була його активність. Так, на заняттях зі спецкурсу, 
фахових дисциплін, під час позааудиторної роботи, ми намагались створити 
та підтримати певний рівень емоційної та інтелектуальної напруги, 
стимулювати зацікавлене відношення студентів до формування 
етнокультурної компетентності та стимулювати творчий пошук відповідей 
на запитання, які виникали в процесі навчально-виховної діяльності. 

Для цього, на практичних заняттях ми намагались створити 
атмосферу психологічного комфорту, де кожен студент відчував себе 
впевнено, розкуто, невимушено, що допомагало всім учасникам 
формувального експерименту в розкритті свого особистісного потенціалу. 
Під час сприймання навчального матеріалу в таких умовах, спостерігалось 
бажання учасників експериментальної групи продовжувати діяльність, 
пов’язану з формуванням досліджуваного цілісного утворення, розкута 
поведінка (студенти вільно висловлювали свої думки, у своєму рішенні не 
орієнтувались на наявність або відсутність певної реакції у своїх колег). 

Як відомо, етнокультурна компетентність формується в результаті 
вміння налагоджувати міжкультурну комунікацію, встановлювати діалог з 
представниками інших культурних спільнот тощо. Саме тому, під час 
реалізації особистісно-орієнтованого підходу, було важливим дотримання 
такої педагогічної взаємодії, яка б базувалась на суб’єкт-суб’єктних 
відносинах, тобто давала можливість перетворити позиції викладача і студента 
на особистісні, рівноправні, на позиції співробітництва та співтворчості. 

Таким чином, за допомогою особистісно-орієнтованого підходу стає 
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можливим розкриття особистісного потенціалу кожного студента, що дає 
можливість торкнутися всіх граней його внутрішнього світу, спонукати 
майбутнього педагога задуматись над міжлюдськими стосунками, бачити 
світ очима інших людей, а отже, формувати етнокультурну компетентність. 

Запропоновані педагогічні умови з формування етнокультурної 
компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР були 
покликані сприяти формуванню в студентів експериментальної групи 
досліджуваного феномену, під яким розуміємо необхідний рівень 
сформованості етнокультурних і професійних знань, умінь і навичок, 
розвиток особистісних якостей і здібностей, що дозволяють успішно 
здійснювати професійну діяльність відповідно до національних особливостей 
і культурних потреб представників різних етнічних колективів. Комплекс 
запропонованих етнокультурних технологій дозволяє врахувати пізнавальні 
мотиви, індивідуальні потреби, особистісні особливості студентів та 
забезпечити реалізацію цілей етнокультурної підготовки, активність і 
пізнавальну самостійність кожного майбутнього педагога, формування його 
етнічної ідентичності та толерантних характеристик. 

Проведене дослідження не вичерпує багатогранності теоретичних і 
практичних пошуків розв’язання проблеми формування етнокультурної 
компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих 
навчальних закладах України. Перспективним необхідно вважати 
перенесення теоретико-методичних положень проведеного дослідження на 
інші галузі підготовки майбутніх педагогів, простеження індивідуальних 
особливостей студентів у процесі формування етнокультурної 
компетентності, забезпечення наступності формування етнокультурної 
компетентності на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях.  
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